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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πάτρα 24 Απριλίου 2019

Αριθ.Πρωτ.: 114050/232
Ταχ.Δ/νση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
& Αμερικής - 264 41 ΠΑΤΡΑ
Τηλέφωνο :2613-613539
Πληροφορίες: Β.Μολφέση
FAX : 2613-613538
e-mail: grammateia.ps.pde@pde.gov.gr
ΠΡΟΣ : 1. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη
Αγροτικής Ανάπτυξης
κ. Κων/νου Μητρόπουλου
2. Γενική Διεύθυνση Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
ΚΟΙΝ: 1. Γραφείο Περιφερειάρχη
2. Εκτελεστική Γραμματέα
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
ΘΕΜΑ :Διαβίβαση της υπ. αριθμ. 47/22-04-2019 απόφασης του Περιφερειακού
Συμβουλίου.

ΣΧΕΤ: Η υπ. αριθ. 110918/126/10-4-2019 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη
Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Κων/νου Μητρόπουλου.

Σας διαβιβάζουμε την υπ. αριθμ. 47/22-04-2019
απόφαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση σύνταξης
σχεδίου δράσης για τον επιβλαβή οργανισμό καραντίνας Xylella
fastidiosa στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας» και παρακαλούμε για τις
περαιτέρω δικές σας ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Παν. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ακολουθεί απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
6η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6ο
Στην Πάτρα σήμερα στις 22/4/2019, ημέρα Μ.Δευτέρα και ώρα 15.00΄ στην
αίθουσα του Περιφερειακού Συμβούλιου στο ισόγειο του κτιρίου της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32 & Αμερικής)
προσήλθε σε Συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας,
ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 118549/278/16-4-2019 γραπτή πρόσκληση
του Προέδρου του η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ.
Περιφερειακούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010
(άρθρ.167 παρ. 2).
Στη Συνεδρίαση παρευρέθησαν επί του συνόλου πενήντα ένα (51)
μελών, τα παρακάτω μέλη :
1) Αγγελόπουλος Γεώργιος, -Πρόεδρος, 2)Λαλιώτης Παναγιώτης, –
Αντιπρόεδρος,

3)

4)Αγιομυργιαννάκης

Κούστας
Εμμανουήλ,

Κωνσταντίνος-

Γραμματέας,

5)Αριστειδόπουλος

Χαράλαμπος,

6)Αυγέρης Σάββας, 7)Γαβριηλίδης Κωνσταντίνος, 8)Δριβίλας Δημήτριος,
9)Ζαχαροπούλου-Στούμπου

Αδαμαντία,

11)Καπράλος

12)Καρδάρα

Σπυρίδων,

10)

Κάνιστρα

Ευσταθία,

Ιωάννα,

13)Καρπέτας

Κωνσταντίνος, 14)Κατσακούλης Ευάγγελος ,15) Κελεπούρης Ανδρέας,
16) Κοκκότη Γεωργία-Αρετή, 17)Κολοβός Ιωάννης, 18)Κοτοπούλης
Σπυρίδων, 19)Κοτσιλιάνος Κωνσταντίνος, 20)Κουμπούρας Βασίλειος,
21)Κωνσταντοπούλου Αναστασία, 22)Κωσταριάς Δημήτριος, 23)Λύτρας
Ιωάννης, 24)Μαυρόγιαννης Διονύσιος, 25)Μητρόπουλος Κωνσταντίνος,
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26)Μπαλαμπάνης

Νικόλαος,

27)Μπούνιας

Χρήστος,

28)Μπράμος

Παναγιώτης, 29)Νασιώτης Θεόδωρος, 30)Πετρόπουλος Κωνσταντίνος,
31)Πλατανιάς Παναγιώτης, 32)Ρήγας Χρήστος, 33) Σακελλαρόπουλος
Παναγιώτης,

34)Σιαμπλής

Δημήτριος,

35)Σύρμος

Γεώργιος,

36)Τογιοπούλου Αναστασία,

37)Υφαντής Νικόλαος, 38)Φαρμάκης

Νεκτάριος,

Τρύφων,

39)Φωτόπουλος

40)Χαροκόπος

Αντώνιος,

41)Χατζηλάμπρου Βασίλειος και 42)Χήνος Γεώργιος.
Στη συνεδρίαση δεν προσήλθαν καίτοι προσκλήθηκαν τα μέλη του
Περιφερειακού Συμβουλίου κ.κ. Αρβανιτάκης Ιωάννης (δικαιολογημένα
απών), Βεργοπούλου Παρασκευή, Ευθυμίου Απόστολος, Ζαφειρόπουλος
Ιωάννης (δικαιολογημένα απών), Κοκκινοβασίλης Πολυδεύκης (Τάκης) ,
Παπαναγιώτου-Μαρτζάκλη

Γεωργία,

Παρασκευόπουλος

Γεράσιμος

(δικαιολογημένα απών), Σώκος Ευθύμιος (δικαιολογημένα απών)

και

Τσόγκας Γεώργιος.
Ήταν παρόντες και συμμετείχαν ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας
κ.Απόστολος Κατσιφάρας, οι κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών
Ενοτήτων Αιτωλ/νιας κα Χριστίνα Σταρακά, Αχαΐας κ. Γρηγόρης
Αλεξόπουλος και Ηλείας κ. Γεώργιος Γεωργιόπουλος.
Επίσης

στη

συνεδρίαση

παρευρέθησαν:

Ο

Πρόεδρος

του

Χριστιανοδημοκρατικού κόμματος -Βουλευτής κ. Νίκος Νικολόπουλος, ο
Δήμαρχος Ξηρομέρου κ. Ερωτόκριτος Γαλούνης, καθώς και ο Αντιδήμαρχος
κ.Παναγιώτης Γαζέτας και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι του ιδίου Δήμου
κ.Βραχάς Παναγιώτης και ο κ. Χρήστος Κολοβός, από το Δήμο Δυτικής
Αχαΐας ο κ. Αθανάσιος Ραυτακόπουλος, από το Σύλλογο «ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ
ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» ο Πρόεδρος κ.Κώστας Γιαννόπουλος, ο ταμίας του Δ.Σ
κ.Ιωάννης Λαμπρόπουλος και το μέλος κ.Ευαγγελία Μαλαμάκη, από το
Χιονονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων ο κ. Λεωνίδας Σπυρόπουλος, από τη
ΣΑΛΦΩ Α.Ε ο κ. Γεώργιος Κινδύνης,ο Πρόεδρος ΤΕΕ κ. Βασίλης Αϊβαλής,
ο Πρόεδρος Συλλόγου Αρχιτεκτόνων κ. Ιωάννης Πανταζόπουλος, ο Πρόεδρος
Συλλόγου πολιτικών Μηχανικών κ. Γκατζόγιας, ο Πρόεδρος Τ.Κ. Φυτειών
κ.Ιωάννης Φλωρόπουλος, από την Ανεξάρτητη Ανοιχτή Κίνηση Ανατολικής
3
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Αιγιάλειας ο κ. Κώστας Οικονόμου, ο κ. Δημήτρης Παλαιολόγου και ο
κ.Λεωνίδας Ξυλογιαννόπουλος, η Εκτελεστική Γραμματέας της Π.Δ.Ε
κ.Διονυσία Μαράτου, ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της
Επιχείρησης της Π.Δ.Ε κ. Γεώργιος Φαλτσέτος, ο Γενικός Διευθυντής
Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και
Υποδομών

κ. Δημήτριος Καραβίδας, ο Γενικός Διευθυντής Γενικής

Διεύθυνσης

Περιφερειακής

Αγροτικής

Οικονομίας

και Κτηνιατρικής

κ.Σταύρος Βέρρας, η Γενική Διευθύντρια Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας
Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας κ. Γεωργία Πλώτα, ο Γενικός Διευθυντής
Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Ιωάννης Μέγκας , ο
Προϊστάμενος

της

Αυτοτελούς

Διεύθυνσης

Πολιτικής

Προστασίας

κ.Νικόλαος Γυφτάκης, η Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π.
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Άλκηστις Σταθοπούλου , ο Επιστημονικός
Συνεργάτης Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Ηλείας κ Ευάγγελος Καραχάλιος,
λοιποί υπηρεσιακοί παράγοντες, πολίτες και δημοσιογράφοι.
Χρέη γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας Θεοδωροπούλου Δήμητρα και Μολφέση Βασιλική.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη
της συνεδρίασης.
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Αριθ.Αποφ. 47/2019

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισάγει προς συζήτηση το 1ο θέμα ημερήσιας
διάταξης με τίτλο : «Έγκριση σύνταξης σχεδίου δράσης για τον επιβλαβή
οργανισμό καραντίνας Xylella fastidiosa στην Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας», δίνοντας το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης
κ.Κων/νο Μητρόπουλο , που είναι εισηγητής του θέματος και που αναφέρεται
στην αριθ. πρωτ. οικ. 110918/126/10-04-2019 γραπτή εισήγησή του, που λέει
τα εξής:
«Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/τ.Α/7.6.2010) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης» με το οποίο συστήθηκαν και συγκροτήθηκαν οι
Περιφέρειες ως ΝΠΔΔ - ΟΤΑ Β’.
2. Το άρθρο 16 του Π.Δ 132/2010 (ΦΕΚ 225 Α/27-12-2010) «Οργανισμός
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
3. Την αριθμ.248595/27-12-2016(ΦΕΚ4309/τ. Β΄/30-12-2016) Απόφαση του
Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής
Ελλάδας & Ιονίου ¨περί έγκρισης τροποποίησης του Οργανισμού της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ¨όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δημόσιες
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α/13-07-2010), περί
ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικούμενων οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
6. Την υπ αριθμ 400/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών,
περί επικύρωσης των αποτελεσμάτων των περιφερειακών εκλογών της 18ης
και 25ης Μάιου 2014 και το από 25/08/2014 πρακτικό ορκωμοσίας της νέας
περιφερειακής αρχής της Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
7. Την υπ. αριθμ. 30093/326/31-1-2017 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους
Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ346/Β/8-22017).
8. Την υπ. αριθμ. 228/15-11-2018(ΑΔΑ: 6Ζ067Λ6-Γ03) απόφαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση
Προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2019.
9. Την υπ’ αριθμ. 306151/5178/12-11-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη
Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού και τοποθετήσεων Αναπληρωτών
Προϊσταμένων των Γενικών Δ/νσεων της ΠΔΕ. α) Περιφερειακής Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής. β) Μεταφορών και Επικοινωνιών και γ)
Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, λόγω κένωσης των θέσεων
αυτών».
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10. Την υπ’ αριθμ. 2015/789/ΕΕ Εκτελεστική Απόφαση περί λήψης μέτρων
για τον έλεγχο του Επιβλαβούς Οργανισμού Καραντίνας Xylella fastidiosa,
όπως αυτή ισχύει.
11. Το υπ’ αριθμ. 1023/15830/25-1-2019 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, Τμήμα
Φυτοΰγειονομικού Ελέγχου.
12. Την αναγκαιότητα κατάρτισης ενός σχεδίου Δράσης για την προστασία
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και των Περιφερειακών Ενοτήτων
Αιτωλ/νίας, Αχαΐας και Ηλείας από τον Επιβλαβή Οργανισμό Καραντίνας
Xylella fastidiosa.
13. Ότι η παρούσα απόφαση δεν βαρύνει τον προϋπολογισμό της
Περιφέρειας.
14. Το βακτήριο Xylella fastidiosa είναι γνωστό από τα τέλη του 18ου αιώνα
για τις σοβαρές ζημιές που προκαλεί στην Αμερικανική ήπειρο, ιδιαίτερα σε
ελαιόδεντρα, αμπέλια (ασθένεια Pierce), εσπεριδοειδή (ποικιλοχρωματική
χλώρωση, citrus variegated chlorosis,) και πυρηνόκαρπα (αδροβακτηρίωση),
ενώ προσβάλλει και πολλά άλλα καλλιεργούμενα φυτά, διάφορα
καλλωπιστικά (ιδιαίτερα την πικροδάφνη), δασικά και ζιζάνια. Στην Ευρώπη
βρέθηκε αρχικά στην επαρχία του Lecce της περιφέρειας της Απουλίας στη
Νότια Ιταλία (Οκτώβριος 2013) να προσβάλλει ελαιόδεντρα και να προκαλεί
σ’ αυτά μια ασθένεια που εξαπλώνεται ταχύτατα. Αργότερα, στην ίδια
περιφέρεια της Ιταλίας, εξαπλώθηκε και στις επαρχίες Taranto και Brindisi.
Τον Ιούλιο 2015 βρέθηκε στην Γαλλία, στην Κορσική και στην Κυανή Ακτή,
σε καλλωπιστικά φυτά Polygala myrtifolia. Τον Απρίλιο του 2016 βρέθηκε
σε ένα φυτό Nerium oleander στη Γερμανία. Τον Οκτώβριο του 2016
βρέθηκε σε φυτά Prunus avium στη Μαγιόρκα της Ισπανίας. Τον Ιούνιο του
2017 επεκτάθηκε και στην ηπειρωτική Ισπανία. H διαπίστωση της παρουσίας
του Xylella fastidiosa (Xf) στην Ιταλία, η ταχύτατη εξάπλωση του στην
Ευρωπαϊκή Ένωση και η Επιστημονική γνωμοδότηση της EFSA, οδήγησαν
την Επιτροπή της Ε.Ε., στην ψήφιση της Εκτελεστικής Απόφασης
2015/789/ΕΕ/18-5-2015 όπως έχει τροποποιηθεί, για την λήψη προληπτικών
μέτρων προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυνος της εισαγωγής και εξάπλωσης
του Xf στην Ευρώπη.
Σύμφωνα με το άρθρο 3α της Εκτελεστικής Απόφασης (ΕΕ) 2015/789, όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει, με θέμα: «Μέτρα για την πρόληψη της εισαγωγής
και της εξάπλωσης στην Ένωση του οργανισμού Xylella fastidiosa», κάθε
κράτος μέλος καταρτίζει σχέδιο έκτακτης ανάγκης με τις ενέργειες που πρέπει
να πραγματοποιήσει στην επικράτειά του, σε περίπτωση επιβεβαίωσης της
παρουσίας ή υπόνοιας παρουσίας του συγκεκριμένου οργανισμού.
Παράλληλα, σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης που ετοιμάστηκε από την
Αρμόδια Αρχή για την Φυτοϋγεία (Τμήμα Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της
Δ/νσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του ΥπΑΑΤ), απαιτείται και η
κατάρτιση σχεδίων δράσης για την προστασία των Περιφερειακών Ενοτήτων
της χώρας μας από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Ποιοτικού και Φυτουγειονομικού
Ελέγχου των Περιφερειακών Ενοτήτων και τα οποία αποσκοπούν στη
6
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θωράκιση των Π.Ε. και της Χώρα μας και στην αποτροπή της εισόδου του
βακτηρίου Xf στον Ελλαδικό Χώρο.
Στην περίπτωση που το βακτήριο Xf εντοπιστεί στον Ελλαδικό Χώρο,
επιβάλλεται η κήρυξη της περιοχής, ανάλογα με την έκταση, σε
κατάσταση έκτακτης ανάγκης και η εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης που
περιλαμβάνει όλα τα μέτρα για την εκρίζωση και τον περιορισμό της
εξάπλωσής του.
Εισηγούμαστε
Την έγκριση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας για την
σύνταξη Σχεδίου Δράσης για τον Επιβλαβή Οργανισμό Καραντίνας Xylella
fastidiosa στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
Η αναγκαιότητα για την σύνταξη στου συγκεκριμένου Σχεδίου Δράσης
αφορά την προστασία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και των
Περιφερειακών Ενοτήτων Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας από τον
Επιβλαβή Οργανισμό Καραντίνας Xylella Fastidiosa, που θα περιλαμβάνει
δράσεις πριν την εμφάνιση του οργανισμού και μετά από αυτή, εφόσον
εμφανιστεί, κατά τα οριζόμενα του Προτεινόμενου Σχεδίου Δράσης που έχει
εκδώσει το Τμήμα Φυτοΰγειονομικού Ελέγχου της Δ/νσης Προστασίας
Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Για την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου, η Γενική Διεύθυνση
Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας με την αριθμ. 66498/130/01-03-2019 (ΑΔΑ: 68ΖΤ7Λ6Ι0Υ) απόφαση, συγκρότησε Ομάδα Εργασίας αποτελούμενη από τους
κάτωθι:
1. Τσόλκα Κων/να, γεωπόνο, προϊσταμένη του Τμήματος Ζωικής και
Φυτικής Παραγωγής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας, ως συντονίστρια, με αναπληρωτή τον Βαλογιάννη Σπύρο, γεωπόνο,
υπάλληλο του ιδίου Τμήματος.
2. Μικέογλου Γεώργιο, γεωπόνο, προϊστάμενο του Τμήματος Ποιοτικού και
Φυτοΰγειονομικού Ελέγχου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής Π.Ε Ηλείας, με αναπληρωτή τον Βελλόπουλο Δημήτριο,
γεωπόνο του ιδίου Τμήματος.
3. Μπαρμπετάκη Αφροδίτη, γεωπόνο του Τμήματος Ποιοτικού και
Φυτοΰγειονομικού Ελέγχου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής Π.Ε Αιτωλ/νίας, με αναπληρώτρια την Φραγκούλη Ρεγγίνα,
γεωπόνο του ιδίου Τμήματος.
4. Γκολφινόπουλο Αριστείδη, γεωπόνο του Τμήματος Ποιοτικού και
Φυτοΰγειονομικού Ελέγχου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής Π.Ε Αχαΐας, με αναπληρωτή τον Βανταράκη Γεώργιο,
Τεχνολόγο Γεωπονίας του ιδίου Τμήματος.
Επισυνάπτεται το σχετικό Σχέδιο Δράσης για τον επιβλαβή οργανισμό
καραντίνας Xylella fastidiosa στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
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Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση».

Το Περιφερειακό Συμβούλιο αφού άκουσε τον εισηγητή, τον πρόεδρο, και
τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί του ανωτέρω ,
κατόπιν διαλογικής συζήτησης
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει το Σχέδιο Δράσης για τον Επιβλαβή Οργανισμό Καραντίνας Xylella
fastidiosa στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
Η αναγκαιότητα για την σύνταξη στου συγκεκριμένου Σχεδίου Δράσης
αφορά την προστασία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και των
Περιφερειακών Ενοτήτων Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας από τον
Επιβλαβή Οργανισμό Καραντίνας Xylella Fastidiosa, που θα περιλαμβάνει
δράσεις πριν την εμφάνιση του οργανισμού και μετά από αυτή, εφόσον
εμφανιστεί, κατά τα οριζόμενα του Προτεινόμενου Σχεδίου Δράσης που έχει
εκδώσει το Τμήμα Φυτοΰγειονομικού Ελέγχου της Δ/νσης Προστασίας
Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Το κείμενο του Σχεδίου έχει ως εξής:
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
& ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
&
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Π.Ε
ΗΛΕΙΑΣ,ΑΧΑΙΑΣ,ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ

Σχέδιο μέτρων πρόληψης της εισαγωγής
Και αντιμετώπισης του οργανισμού Xylella fastidiosa

Ημερομηνία:
Αναθεώρηση:

στην Π. Δ. Ελλάδας

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠΟ

Τίτλος

Τίτλος

Υπογραφή (σφραγίδα)

Υπογραφή (σφραγίδα)
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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το βακτήριο Xylella fastidiosa (Well et Raju) είναι γνωστό από τα τέλη του 18ου αιώνα
για τις σοβαρές ζημιές που προκαλεί στην Αμερικανική ήπειρο, ιδιαίτερα σε αμπέλια
(ασθένεια Pierce), εσπεριδοειδή (ποικιλοχρωματική χλώρωση, citrus variegated
chlorosis,) και πυρηνόκαρπα (αδροβακτηρίωση), ενώ προσβάλλει και πολλά άλλα
καλλιεργούμενα φυτά, διάφορα καλλωπιστικά (ιδιαίτερα την πικροδάφνη), δασικά και
ζιζάνια. Στην Ευρώπη βρέθηκε αρχικά στην επαρχία του Lecce της περιφέρειας της
Απουλίας στη Νότια Ιταλία (Οκτώβριος 2013) να προσβάλλει ελαιόδεντρα και να
προκαλεί σ’ αυτά μια ασθένεια που εξαπλώνεται ταχύτατα. Αργότερα, στην ίδια
περιφέρεια της Ιταλίας, εξαπλώθηκε και στις επαρχίες Taranto και Brindisi. Τον Ιούλιο
2015 βρέθηκε στην Γαλλία, στην Κορσική και στην Κυανή Ακτή, σε καλλωπιστικά φυτά

Polygala myrtifolia. Τον Απρίλιο του 2016 βρέθηκε σε ένα φυτό Nerium oleander στη
Γερμανία. Τον Οκτώβριο του 2016 βρέθηκε σε φυτά Prunus avium στη Μαγιόρκα της
Ισπανίας. Τον Ιούνιο του 2017 επεκτάθηκε και στην ηπειρωτική Ισπανία. H διαπίστωση
της παρουσίας του Xylella fastidiosa (Xf) στην Ιταλία, η ταχύτατη εξάπλωση του στην
Ευρωπαϊκή Ένωση και η Επιστημονική γνωμοδότηση της EFSA, οδήγησαν την Επιτροπή
της Ε.Ε., στην ψήφιση της Εκτελεστικής Απόφασης 2015/789/ΕΕ/18-5-2015 όπως έχει
τροποποιηθεί, για την λήψη προληπτικών μέτρων προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυνος
της εισαγωγής και εξάπλωσης του Xf στην Ευρώπη.
Σύμφωνα με το άρθρο 3α της Εκτελεστικής Απόφασης (ΕΕ) 2015/789, όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει, με θέμα: «Μέτρα για την πρόληψη της

εισαγωγής και της εξάπλωσης στην Ένωση του οργανισμού Xylella fastidiosa
(Wells et al.)», κάθε κράτος μέλος καταρτίζει σχέδιο έκτακτης ανάγκης με τις
ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιήσει στην επικράτειά του, σε περίπτωση
επιβεβαίωσης της παρουσίας ή υπόνοιας παρουσίας του συγκεκριμένου
οργανισμού.
Το παρόν κείμενο αποτελεί το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης, σε εφαρμογή του άρθρου 3α
της Εκτελεστικής Απόφασης 2015/789 της Επιτροπής (L 125/36) της 18ης Μαΐου 2015,
που ετοιμάστηκε σε συνέχεια του εθνικού Σχεδίου Δράσης

και αποσκοπεί στο να

θωρακίσει τη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και να αποτρέψει την είσοδο του βακτηρίου

Xf στον Ελλαδικό Χώρο.
Στην περίπτωση που το βακτήριο X.fastiosa εντοπιστεί στη Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας, επιβάλλεται η κήρυξη της περιοχής εντοπισμού σε κατάσταση έκτακτης
ανάγκης, και η εφαρμογή του Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης που περιλαμβάνει όλα τα
μέτρα για τον έλεγχο και τον περιορισμό της εξάπλωσής του.
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2 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
1. Τον Ν. 3852/07-06-2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει
2. Το Π.Δ. υπ’ αριθμ. 132 (ΦΕΚ 225/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας»όπως έχει τροποποιηθείκαι ισχύει.
3. Ν. 2147/1952 (ΦΕΚ Α’ 155): «Περί προλήψεως και καταστολής των ασθενειών και των
εχθρών των φυτών και περί οργανώσεως της φυτοπαθολογικής Υπηρεσίας».
4. ΠΔ 365/2002 (ΦΕΚ Α’ 307): «Μέτρα προστασίας κατά της εισαγωγής από άλλο κράτος
μέλος ή τρίτη χώρα στη Χώρα ή μέσω αυτής σε άλλο κράτος μέλος της Κοινότητας
οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους
στο εσωτερικό της, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου και
των Οδηγιών 92/90/ΕΟΚ, 93/50/ΕΟΚ, 93/51/ΕΟΚ, 94/3/ΕΟΚ, 2001/32/ΕΚ, 2001/33/ΕΚ,
2002/28/EK και 2002/29/ΕΚ της Επιτροπής».
5. ΚΥΑ 101137/2011 (ΦΕΚ Β’ 2384): «Ορισμός των φυτοϋγειονομικών ελεγκτών στις
Περιφερειακές Ενότητες και καθορισμός των καθηκόντων τους»όπως ισχύει.
6. ΚΥΑ

102569/2011

φυτοϋγειονομικού

(ΦΕΚ
ελέγχου,

Β’

2912)
των

:

«Ορισμός

δασικών

των

δασικών

φυτοϋγειονομικών

υπηρεσιών

ελεγκτών

της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης και καθορισμός των καθηκόντων τους»όπως ισχύει.
7. 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.» όπως ισχύει
8. Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 789/2015: «Μέτρα για την πρόληψη της εισαγωγής και της
εξάπλωσης

στην

Ένωση

του

οργανισμού

Xylella

fastidiosa

(Wells

et

al.)

[Επικαιροποιημένη έκδοση της Εκτελεστικής Απόφασης βρίσκεται στον ιστότοπο του
ΥπΑΑΤ www.minagric.gr] ».όπως ισχύει.
9. Νόμος

3013/2002-ΦΕΚ

102/Α/01.05.2002

με

θέμα

Αναβάθμιση

της

πολιτικής

προστασίαςόπως ισχύει.
10. Νόμος 1299/2003-ΦΕΚ 423/Β/2003 με θέμα ¸ Έγκριση του 7.4.2003 Γενικού σχεδίου
Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ» σημείο Γ. Άλλες
μεγάλες καταστροφές, ατυχήματα ή ενέργειες που θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή, υγεία ή
περιουσία των πολιτώνόπως ισχύει.

11. Νόμος 4325/2015 με θέμα Προσωπικό για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών όπως
ισχύει.
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3 ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ
3.1 Ξενιστές
Ο επιβλαβής οργανισμός καραντίνας Xf έχει ευρύ φάσμα ξενιστών, πάνω από 28
οικογένειες και 160 είδη φυτών, στους οποίους περιλαμβάνονται το αμπέλι, αμυγδαλιά,
ροδακινιά (γενικά πυρηνόκαρπα), πικροδάφνη, πλάτανος, εσπεριδοειδή, βελανιδιά, ελιά,
δαφνάκι, ευκάλυπτοι, μυρτιές, πολύγαλα, ακακίες, αρτεμίσιες, καφές, μαγνόλια, μολόχα,
γλυστρίδα, σόργο, μηδική κ.α.
Στους ξενιστές περιλαμβάνονται και πολλά συνήθη ζιζάνια τα οποία δεν εμφανίζουν
τυπικά συμπτώματα προσβολής, εντούτοις όμως αποτελούν εστίες του βακτηρίου και
πηγές μόλυνσης (reservoir) των καλλιεργούμενων φυτών.

3.2 Βιολογία
Υπάρχουν τέσσερα (4) διαφορετικά υποείδη του γένους Xylella:
(i) To X. fastidiosa subsp. fastidiosa, που προκαλεί την ασθένεια του Pierce των
αμπελιών;
(ii) Το X. fastidiosa subsp. sandyi, που προκαλεί κάψιμο των φύλλων στην ροδοδάφνη,
(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.
Γενικά, κάθε υποείδος βρέθηκε σε αρκετούς ξενιστές π.χ. το X. fastidiosa subsp.

fastidiosa, που προσβάλλει εκτός των σταφυλιών και τη μηδική, ενώ μαζί με το X.
fastidiosa subsp. multiplex προκαλεί κάψιμο φύλλων στην αμυγδαλιά. Παρόλα αυτά,
υπάρχουν σημαντικές διαφορές των υποειδών ανά ξενιστή, που τονίζει την
αναγκαιότητα την ορθής αναγνώρισης σε επίπεδο υποείδους.

3.3 Φυτοϋγειονομικό καθεστώς
Α. Το βακτήριο Xf αποτελεί επιβλαβή οργανισμό καραντίνας σύμφωνα με την Κοινοτική
Οδηγία 2000/29/ΕΚ, η οποία είναι η βάση του Κοινοτικού Φυτοϋγειονομικού
Καθεστώτος. Το βακτήριο Xf περιλαμβάνεται στην λίστα των επιβλαβών οργανισμών
καραντίνας του παραρτήματος Ι του Π.Δ. 365/2002 (ΦΕΚ Α’ 307 /10-12-2002).
Β. Η Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής 2015/789/ΕΕ της 18ης Μαΐου 2015, σχετικά
με έκτακτα μέτρα για την πρόληψη της εισαγωγής και της εξάπλωσης στην Ένωση του
οργανισμού Xylella fastidiosa, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
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3.4 Συμπτώματα
Το Xf είναι ένα βακτήριο που εγκαθίσταται και πολλαπλασιάζεται στα αγγεία του
ενεργού

ξύλου,

τα

οποία

αποφράσσει

περιορίζοντας

την

τροφοδοσία

του

προσβεβλημένου φυτού με νερό και θρεπτικά στοιχεία. Τα συμπτώματα της προσβολής,
πέρα από μια σταδιακή καχεξία, γίνονται πιο αισθητά κατά τη θερινή περίοδο και στις
αρχές φθινοπώρου, όταν η έλλειψη νερού και θρεπτικών στοιχείων είναι πιο έντονη,
αρχικά με χλωρώσεις, ξηράνσεις φύλλων και βλαστών και αργότερα με μάρανση,
μείωση παραγωγής και σταδιακά ξήρανση ολόκληρου του δέντρου. Τα συμπτώματα
περιγράφονται από τους Ιταλούς ότι είναι παρόμοια με εκείνα που προκαλούνται από το
μύκητα Verticillium dahliae (αδρομύκωση), με τη διαφορά όμως ότι στην περίπτωση
του βακτηρίου Xf, εκδηλώνεται κίτρινη διαχωριστική γραμμή μεταξύ του ξηρού και του
πράσινου μέρους των συμπτωματικών φυτών .

3.5 Μετάδοση
Ο πολλαπλασιασμός του Xf περιορίζεται από τις χαμηλές θερμοκρασίες του χειμώνα, γι’
αυτό τα συμπτώματα που προκαλεί εμφανίζονται πιο έντονα σε περιοχές που
επικρατούν ήπιες ατμοσφαιρικές θερμοκρασίες κατά τη χειμερινή περίοδο.
Το βακτήριο μεταδίδεται με δύο (2) τρόπους: 1) Η μετάδοση του σε μακρινές περιοχές
επιτυγχάνεται κυρίως από τη μεταφορά μολυσμένου πολλαπλασιαστικού υλικού και 2)
Η μετάδοση σε κοντινές αποστάσεις και από φυτό σε φυτό γίνεται κυρίως δια μέσω του
εμβολιασμού και των μυζητικών εντόμων, κυρίως τζιτζικάκια (Cicadellidae), τα οποία
μεταφέρουν τα βακτήρια μέσω των μυζητικών μορίων τους.
Ένα άλλο χαρακτηριστικό αυτού του βακτηρίου είναι ότι διαθέτει πολλά στελέχη με
εξειδικευμένες προτιμήσεις σε ξενιστές.
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.

3.6 Αντιμετώπιση
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα χημικά μέσα για καταπολέμηση του βακτηρίου Xf όταν
εντοπιστεί η προσβολή. Ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισής του είναι η λήψη
προληπτικών μέτρων που να αποτρέπουν την εγκατάστασή του. Στα μέτρα αυτά
περιλαμβάνεται η χρήση υγιούς πολλαπλασιαστικού υλικού (φυταρίων,
δενδρυλλίων και εμβολίων), η αντιμετώπιση των μυζητικών εντόμων καθώς
και καλλιεργητικά μέτρα καταστροφής των ζιζανίων - ξενιστών. Σε περίπτωση
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εντοπισμού της προσβολής στη καλλιέργεια, συνιστάται καταστροφή όλων
των προσβεβλημένων φυτών με κάψιμο.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας κατά τη σύνταξη του παρόντος σχεδίου Δράσης
είναι απαλλαγμένη από τον εν λόγω επιβλαβή οργανισμό και ως εκ τούτου
στοχεύει στην παρεμπόδιση της εισαγωγής του μέσω των αυξημένων και
προσεκτικών φυτοϋγειονομικών ελέγχων, και στις ενέργειες - μέτρα που πρέπει
να

πραγματοποιηθούν σε περίπτωση επιβεβαιωμένου κρούσματος στην

επικράτειά της.
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4 ΆΞΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ -ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Για τηπρόληψη της εισαγωγής και της εξάπλωσης στην Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας του οργανισμού Xylella fastidiosa,απαιτείται η δημιουργία ενός
συστήματος ενεργειών το οποίο θα κινητοποιεί όλο το διαθέσιμο δυναμικού της
Περιφέρειας. Το σχέδιο έκτακτης ανάγκης στηρίζεται σε τρία επίπεδα-άξονες που
ο καθένας αναλύεται σε επιμέρους δράσεις:
ΑΞΟΝΑΣ 1: Μέτρα Πρόληψης (συνήθης ετοιμότητα)
ΑΞΟΝΑΣ 2: Μέτρα στην περίπτωση ανίχνευσης του βακτηρίου (κινητοποίησηεπέμβαση-λήψη επίσημων μέτρων)
ΑΞΟΝΑΣ 3 : Μέτρα εξάλειψης του βακτηρίου (Αποκλιμάκωση)

4.1 ΑΞΟΝΑΣ 1: Μέτρα Πρόληψης (συνήθης ετοιμότητα)
Οι δράσεις του Άξονα 1 αποσκοπούν κυρίως στον

έλεγχο φυτών κατά την

είσοδο τους στην ΕΕ από τρίτες χώρες, εσωτερική αγορά, διακίνηση φυτών προς
φύτευση από χώρες της Ε.Ε, επισκοπήσεις και τέλος στην πληροφόρηση και
ευαισθητοποίηση

του

ευρύτερου

κοινού.

Το

σύνολο

των

δράσεων

πραγματοποιείται ήδη από τους Φυτοϋγειονομικούς ελεγκτές της Περιφέρειας
εφαρμόζοντας την εθνική και κοινοτική νομοθεσία.

4.1.1 ΔΡΑΣΗ 1: Έλεγχοι εισαγόμενων φυτών, φυτικών προϊόντων
και άλλων αντικειμένων
4.1.1.1 Επίσημοι έλεγχοι κατά την είσοδο στην ΕΕ
Επίσημος

Φυτοϋγειονομικός

Έλεγχος

από

την

Οικεία

Υπηρεσία

Φυτοϋγειονομικού ελέγχου -Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΔΑΟΚ ή
Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού
Ελέγχου - Π.Κ.Π.Φ.& Φ.Ε. του Σημείου Εισόδου.

4.1.1.2 Εισαγωγή στην Ένωση συγκεκριμένων φυτών καταγωγής τρίτης
χώρας στην οποία είναι γνωστή η παρουσία του συγκεκριμένου
οργανισμού.
Τα συγκεκριμένα φυτά καταγωγής τρίτης χώρας στην οποία έχει εμφανιστεί ο
συγκεκριμένος οργανισμός μπορούν να εισαχθούν στην Ένωση εάν πληρούνται
18
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οι προϋποθέσεις του άρθρου 17 της Εκτελεστικής Απόφασης 2015/789/ΕΕ, όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

4.1.1.3 Εισαγωγές φυτών καταγωγής Τρίτης Χώρας στις οποίες δεν έχει
εμφανιστεί ο συγκεκριμένος οργανισμός.
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 16 της Εκτελεστικής Απόφασης 2015/789/ΕΕ, όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

4.1.1.4 Απαγορεύεται η εισαγωγή φυτών Coffea προς φύτευση, εκτός των
σπόρων, καταγωγής από την Κόστα Ρίκα ή την Ονδούρα
(άρθρο 15 της Εκτελεστικής Απόφασης 2015/789/ΕΕ, όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει)

4.1.2 ΔΡΑΣΗ 2: Έλεγχοι διακινούμενων φυτών, φυτικών προϊόντων
και άλλων αντικειμένων
4.1.2.1 Έλεγχοι στην εσωτερική αγορά (φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα
αντικείμενα ενδοκοινοτικής απόκτησης, καθώς και εγχώρια
παραγόμενα)
Οι υπηρεσίες Φυτοϋγειονομικού ελέγχου των Περιφερειακών Ενοτήτων της
Χώρας (ΔΑΟΚ) διενεργούν ελέγχους στην εσωτερική αγορά (φυτά, φυτικά
προϊόντα και άλλα αντικείμενα ενδοκοινοτικής απόκτησης, καθώς και εγχώρια
παραγόμενα) σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στα άρθρα 7, 11 και 14 του
Π.Δ. 365/2002 (ΦΕΚ Α 307).

4.1.2.2 Εντατικοποίηση ελέγχων 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 Ελέγχου των Αποκεντρωμένων Δομών του
ΥΠΑΑΤ, καθώς και με τα Π.Κ.Π.Φ.& Φ.Ε 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),
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ΑΔΑ: 6ΑΗΠ7Λ6-ΗΗΣ

β) δειγματοληψία σε κάθε νέα διακινούμενη αποστολή φυτών - ξενιστών του Xf.

4.1.3 ΔΡΑΣΗ 3: Έλεγχοςστα πλαίσιο των Ετήσιων Επισκοπήσεων
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας μέσω των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας &
Κτηνιατρικής των Π.Ε διενεργεί κάθε χρόνο επισκοπήσεις γγια τον επιβλάβή
οργανισμό, δυνάμει της σχετικής μεθοδολογίας που έχει συνταχθεί και
επικαιροποιείται κάθε έτος απο το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, στα
πλαίσια του προγράμματος επισκοπήσεων επιβλαβών οργανισμών καραντίνας
του ΥΠΑΑΤ. Τα δείγματα αποστέλλονται για εργαστηριακή εξέταση στα επίσημα
Εργαστήρια Βακτηριολογίας και Γεωργικής Εντομολογίας του Μ.Φ.Ι.

4.1.4 ΔΡΑΣΗ 4: Ενημέρωση αρμόδιων Υπηρεσιών όπως η Ελληνική
Αστυνομία, το Λιμενικό Σώμα καθώς και λοιπές Υπηρεσίες που
διενεργούν ελέγχους στο εσωτερικό της χώρας.
Σκοπός της παρούσας δράσης είναι η ενημέρωση των

Υπηρεσιών όπου σε

περίπτωση διενέργειας ελέγχων αρμοδιότητας τους, παρατηρηθεί η διακίνηση
ύποπτων φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων.

4.1.5 ΔΡΑΣΗ 5: Δράση πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης του
ευρύτερου κοινού.
Ενημέρωση με κάθε πρόσφορο μέσο όλων των εμπλεκόμενων (φυτώρια, σημεία
πώλησης καλλωπιστικών φυτών και πολλαπλασιαστικού υλικού, γεωπόνων του
δημοσίου και ιδιωτών, Τελωνείων, Δήμων,

κ.α.) για το φυτοϋγειονομικό

καθεστώς του επιβλαβούς οργανισμού Xf, και την Εκτελεστική Απόφαση της
Επιτροπής 2015/789/ΕΕ.
Δραστηριότητες ευαισθητοποίησης των εμπλεκόμενων:
●

Δημιουργία ειδικής ηλεκτρονικής ενημερωτικής πύλης στην ιστοσελίδα της

Π.Δ.Ε.
●

ΕνημέρωσηΑρθρογραφία σε εκλαϊκευμένα περιοδικά καθώς και στον

ημερήσιο τύπο.
●

Αποστολή

φυτοπροστατευτικών

ανακοινώσεων

σε

όλους

τους

εμπλεκόμενους φορείς (Οργανώσεις παραγωγών, ΤΟΕΒ κα)
●

Παρουσίαση σχετικών κειμένων στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης

(ΜΜΕ).
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●

Δημιουργία εικονογραφημένων αφισών και ανάρτηση τους σε περίοπτα

σημεία (αεροδρόμια, λιμάνια, Δημόσια Κτήρια κ.α).
●

Ενημέρωση επιμελητηρίου για ενημερωση των μελών του (μεταφορικών

εταιρειών, ναυτιλιακών και οδικών μεταφορών).
●

Ενημερωτικά Φυλλάδια, βίντεο οδηγίες προς ενδιαφερόμενους και Τοπικές

Κοινότητες
●

Ενημερωτικές Ημερίδες,

●

Συνεντεύξεις σε ΜΜΕ

4.1.6 ΔΡΑΣΗ 6 : Κατάρτιση Προσωπικού -Εκπαίδευση-Έλεγχος
Σχεδίου
4.1.6.1 Κατάρτιση Προσωπικού
Το Τμήμα Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Δ/νσης Προστασίας Φυτικής
Παραγωγής

του

φυτοϋγειονομικού

ΥπΑΑΤ,
ελέγχου

σε

συνεργασία

καταρτίζει

με

τα

πρόγραμμα

επίσημα

εργαστήρια

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.

4.1.6.2 Εκπαίδευση-Έλεγχος Σχεδίου
Η εκπαίδευση στα πλαίσια του παρόντος Σχεδίου αποσκοπεί στην εξοικείωση του
προσωπικού που αναφέρεται σε αυτό, με τις διαδικασίες που πρέπει να
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ακολουθήσει και τις εργασίες που πρέπει να επιτελέσει για την επιτυχή υλοποίηση
του σχεδίου.Ενώ ο έλεγχος του Σχεδίου αποσκοπεί στο να διασφαλιστεί ότι τα
οριζόμενα σε αυτό είναι υλοποιήσιμα και αποτελεσματικά για την εκπλήρωση του
σκοπού και την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί όσον αφορά στην
ετοιμότητα, την αντιμετώπιση και την αποκατάσταση των συνεπειών του
καταστροφικού φαινομένου.
Για την επίτευξη της ανωτέρω δράσης η Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας&
Κτηνιατρικής

σε

συνεργασία

με

τις

Διευθύνσεις

Αγροτικής

Οικονομίας&

Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας θα
σχεδιάσουν:


τη διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων / τη συμμετοχή σε
εκπαιδευτικά προγράμματα άλλων φορέων



τη διεξαγωγή και αποτίμηση ασκήσεων



τη σύνταξη προγράμματος ασκήσεων



το πρόγραμμα ασκήσεων



τα είδη ασκήσεων που πρέπει να διενεργούνται



το μέγιστο χρονικό διάστημα εντός του οποίου πρέπει να διενεργηθεί
τουλάχιστον μία άσκηση κάθε τύπου

4.1.7 ΔΡΑΣΗ 7 : ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ
Ο σχεδιασμός και η διεξαγωγή ασκήσεων προσομοίωσης για την αντιμετώπιση του
κινδύνου από την εκδήλωση του σε τακτά χρονικά διαστήματα, συνιστά την πιο
ασφαλή μέθοδο για την τακτική και σε βάθος δοκιμασία, εκπαίδευση και
αξιολόγηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας, επάρκειας, αλλά και του επιτυχούς
συντονισμού.
Οι ασκήσεις αυτές θα πρέπει να εστιάζουν κατά κύριο λόγο σε θέματα κατανομής
ρόλων και αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών, με στόχο την επαύξηση της
διαλειτουργικότητας και συνεργασίας. Ειδικότερα, στις ανωτέρω ασκήσεις θα
πρέπει κατά κύριο λόγο να εξεταστούν θέματα που αφορούν:


τους ρόλους και αρμοδιότητες των εμπλεκομένων οργανικών μονάδων των,
πριν και μετά την εκδήλωση



τις διαδικασίες ενημέρωσης και κινητοποίησης ανθρώπινου δυναμικού και
μέσων των οργανικών μονάδων - ροή πληροφοριών – μνημόνια ενεργειών –
επικοινωνίες
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τον συντονισμό δράσεων των εμπλεκομένων οργανικών μονάδων των
Περιφερειών, για έλεγχο υποδομών και τεχνικών έργων αρμοδιότητάς τους,
καταγραφή ζημιών, υποστήριξη του έργου άλλων φορέων, κλπ.



τις διαδικασίες εξασφάλισης επιπλέον πόρων για ενίσχυση του έργου των
εμπλεκομένων οργανικών μονάδων (μίσθωση μηχανημάτων, προμήθειες
υλικών, παροχή υπηρεσιών) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και
την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών, στο πλαίσιο εφαρμογής του
υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου που διέπει τη διαδικασία πληρωμών
πολιτικής προστασίας

Τονίζεται ότι σε αρχικό στάδιο οι ασκήσεις αυτές θα πρέπει να επικεντρώνονται
μόνο στην άσκηση των οργανικών μονάδων και υπηρεσιών της Περιφέρειας,
για τη βελτίωση του σχεδιασμού τους στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών,
χωρίς την εμπλοκή άλλων φορέων και υπηρεσιών. Σε δεύτερο στάδιο θα
κληθούν να συμμετέχουν στις ανωτέρω ασκήσεις και οι λοιποί εμπλεκόμενοι
φορείς σε επίπεδο στο πλαίσιο συντονισμού και διαλειτουργικότητας μεταξύ
τους.

4.1.8 ΔΡΑΣΗ 8 : ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΩΝ
ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΟΛΩΝ
Με ευθύνη της Γενικής Δ/νσηςΑγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής η οποία έχει
την αρμοδιότητα συντονισμού , οι Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής
των Περιφερειακών Ενοτήτων σε συνεργασία με τις εμπλεκόμενες Δ/νσεις των
Περιφερειακών Ενοτήτων θα προχωρήσουν στη σύνταξη μνημονίου ενεργειών για
την άμεση απόκριση και διευκόλυνση του έργου τους καθώς και των σχεδίων
αποφάσεων και σχετικών εντολών που χρειάζονται για την υλοποίηση του Άξονα 2.
Το μνημόνιο ενεργειών αποτελεί ένα απλό έγγραφο μη εμπιστευτικού χαρακτήρα
στο οποίο δίδονται, με σαφήνεια απαντήσεις στα πέντε ερωτήματα (ποιος, τι, πότε,
που, γιατί). Στο πλαίσιο αυτό στο μνημόνιο ενεργειών, θα περιγράφονται τα
ακόλουθα:
 ονομαστική κατάσταση υπαλλήλων των αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας για την υλοποίηση των ενεργειώντου Άξονα 2, καθώς και των
αναπληρωτών τους, με τα στοιχεία επικοινωνίας τους (ονοματεπώνυμο, τίτλος,
θέση, ιδιότητα / ειδικότητα, τηλέφωνα, φαξ,e-mailκ.α),
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αναζήτηση των επιχειρησιακών μέσων – συνεργείων που συνδέονται με την
αντιμετώπιση του κινδύνου.

4.2 ΑΞΟΝΑΣ 2: Μέτρα σε περίπτωση ανίχνευσης του
βακτηρίου(κινητοποίηση-επέμβαση-λήψη επίσημων
μέτρων)
Ο άξονας 2 ενεργοποιείται από τον εντοπισμό του βακτηρίου και περιλαμβάνει
όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες για τη λήψη των επίσημων φυτουγειονομικών
μέτρων που προβλέπει η Εκτελεστική Απόφαση 2015/789/ΕΕ (λήψη επίσημων
δειγμάτων,

οριοθέτηση

ζωνών,

επίσημανση

προσβεβλημένων

δένδρων,

καταστροφή προσβεβλημένων φυτών κ.λπ)

4.2.1 Εντοπισμός του βακτηρίου xf σε διακινούμενο ή εισαγόμενο
φορτίο φυτωριακού υλικού
Σε περίπτωση εντοπισμού του παθογόνου Xf σε διακινούμενο ή εισαγόμενο
φορτίο φυτωριακού υλικού, τότε οι Φυτοϋγειονομικοί ελεγκτές, σύμφωνα με την
αρμοδιότητα που τους δίνεται από το Π.Δ 365/2002 και τον Νόμο 2147/1952,
διατηρούν δεσμευμένο το φορτίο στο σημείο ελέγχου και γνωστοποιούν
γραπτώς την απόφαση τους 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.

4.2.2 Εντοπισμός του βακτηρίου σε καλλιέργεια ή σε σημεία
πώλησης φυτών
Σε περίπτωση εντοπισμού του βακτηρίου σε καλλιέργεια ή σημεία πώλησης
φυτών – φυτικών προϊόντων, η οικεία υπηρεσία φυτουγειονομικού ελέγχου
ενημερώνει άμεσα όλους τους εμπλεκόμενους επαγγελματίες, καθώς και το
Τμήμα Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου του ΥπΑΑΤ. Το Τμήμα Φυτοϋγεινομικού
Ελέγχου του ΥπΑΑΤ ενημερώνει όλες τις υπηρεσίες της Χώρας καθώς και την
Επιτροπή και τα άλλα ΚΜ της ΕΕ την παρουσία του επιβλαβούς οργανισμού.
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Καταγράφονται

και

χαρτογραφούνται,

από

την

οικεία

υπηρεσία

φυτοϋγειονομικού ελέγχου της ΠΕ, άμεσα όλα τα κτηματολογικά στοιχεία του
αγροτεμαχίου που βρίσκεται η καλλιέργεια, καθώς και των υπόλοιπων
αγροτεμαχίων που διατηρεί ο εμπλεκόμενος. Η εν λόγω εργασία θα πρέπει να
διεκπεραιώνεται το συντομότερο δυνατόν.
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.
Οι καλλιέργειες με συγκεκριμένα φυτά που γειτνιάζουν με την προσβεβλημένη
καλλιέργεια και οποιεσδήποτε άλλες καλλιέργειες με συγκεκριμένα φυτά που
ανήκουν στον ίδιο τον γεωργό θεωρούνται ύποπτες και είναι αντικείμενο
ενδελεχών ελέγχων από την οικεία υπηρεσία φυτοϋγειονομικού ελέγχου. Οι
καλλιέργειες αυτές εντοπίζονται και ελέγχονται το συντομότερο δυνατόν και
λαμβάνονται δείγματα τα οποία αποστέλλονται στα επίσημα εργαστήρια
φυτοϋγειονομικού ελέγχου. Οι εν λόγω καλλιέργειες θα περιλαμβάνονται στις
ετήσιες επισκοπήσεις για τυχόν εντοπισμό του βακτηρίου, γιατί είναι δυνατόν η
εποχή του έτους ή το καλλιεργητικό στάδιο να μη είναι κατάλληλα για την
ανίχνευση του παθογόνου βακτηρίου.

4.2.3 Μέτρα κατα καλλιεργειών στις οποίες διαπιστώθηκε το
βακτήριο Xylella fastidiosa
H

οικεία

υπηρεσίες

φυτοϋγειονομικού

ελέγχου

χωρίς

καθυστέρηση

πραγματοποιούν 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.

Η

έκταση

της

επισκόπησης

προσδιορισμού της έκτασης προσβολής κυμαίνεται σε ακτίνα από τα δύο (2)
χιλιόμετρα (km) από το αρχικό κρούσμα, σε περιπτώσεις απουσίας φορέων του
βακτηρίου, και φτάνει σε ακτίνα τα τριάντα (30) χιλιόμετρα (km) σε περιπτώσεις
παρουσίας φορέων του βακτηρίου. Κατά την πραγματοποίηση του delimiting
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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
πρώτο-ανιχνεύτηκε

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 στην Εκτελεστική Απόφαση
2015/789/ΕΕ, παράλληλα με την υλοποίηση του delimiting survey, από την ίδια
υπηρεσία και το επίσημο εργαστήριο Βακτηριολογίας του ΜΦΙ προχωράει στον
προσδιορισμό του στελέχους του βακτηρίου Xf.

4.2.3.1 Οριοθετημένη περιοχή
Η οριοθετημένη περιοχή αποτελείται από την προσβεβλημένη ζώνη και μια
ζώνη ασφαλείας.

Προσβεβλημένη ζώνη
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 100 m γύρω από τα φυτά τα οποία έχουν
υποβληθεί σε εργαστηριακές δοκιμές και έχει διαπιστωθεί ότι έχουν προσβληθεί
από τον συγκεκριμένο οργανισμό, αφαιρούνται αμέσως:
Α) τα φυτά-ξενιστές, ανεξάρτητα από την κατάσταση της υγείας τους·
Β) τα φυτά που είναι γνωστό ότι έχουν μολυνθεί από τον συγκεκριμένο
οργανισμό·
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Γ) 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.
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 της καλλιέργειας από την οικεία υπηρεσία
φυτοϋγειονομικού ελέγχου της ΠΕ που έχει και την ευθύνη υλοποίησης των
μέτρων που περιγράφονται στην Εκτελεστική Απόφαση 789/2015/ΕΕ, όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
Η έκταση της προσβεβλημένης ζώνης ακτίνας 100 m δηλαδή υπολογίζεται σε
έκταση ≈ 3.2 Ha ( Ε= π r2 = 3.14 x (100)2 =31.400 m2=31.4 στρέμματα)

Zώνη Aσφαλείας
Η ζώνη ασφαλείας έχει πλάτος τουλάχιστον 5 χιλιόμετρα (Km) γύρω από την
προσβεβλημένη ζώνη. 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 οι προυποθέσεις που αναφέρονται στον Άξονα
3 «Αποκλιμάκωση».
Κατα το στάδιο αυτό διενεργείται έρευνα οριοθέτησης σε ζώνη πλάτους
τουλάχιστον 5 Km που περικλείει την προσβεβλημένη ζώνη. Η έρευνα αυτή
βασίζεται σε πλέγμα το οποίο διαιρείται σε τετράγωνα των 100 m × 100 m εντός
ζώνης πλάτους τουλάχιστον 1 Km γύρω από την προσβεβλημένη ζώνη, και σε
πλέγμα το οποίο διαιρείται σε τετράγωνα του 1 Km × 1 Km στην υπόλοιπη ζώνη
ασφαλείας. Σε καθένα από τα τετράγωνα αυτά το οικείο κράτος μέλος
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πραγματοποιεί οπτικούς / μακροσκοπικούς ελέγχους των συγκεκριμένων φυτών,
καθώς και δειγματοληψίες και εργαστηριακές δοκιμές στα φυτά που εμφανίζουν
συμπτώματα, καθώς και στα φυτά που δεν εμφανίζουν συμπτώματα αλλά
βρίσκονται κοντά σε εκείνα που εμφανίζουν.
Επίσης πραγματοποιούνται έλεγχοι για τον εντοπισμό φορέων ύστερα απο τη
λήψη των μέτρων εκρίζωσης με τις μεθόδους που θα υποδειγχθούν (π.χ παγίδες,
σάρωσης).
Οι επηρεαζόμενοι της ζώνης ασφαλείας ενημερώνονται γραπτώς το συντομότερο
δυνατόν για την κατάσταση που επικρατεί και τους τυχόν κινδύνους εξάπλωσης
του παθογόνου.
Οι καλλιέργειες / σημεία πώλησης οι οποίοι εμπίπτουν στην ακτίνα της ζώνης
ασφαλείας

δύναται

να

περιλαμβάνονται

στις

ετήσιες

επισκοπήσεις

που

πραγματοποιεί η οικεία υπηρεσία φυτοϋγειονομικού ελέγχου. Τυχόν εντοπισμός
προσβολής στην οριοθετημένη αυτή περιοχή σημαίνει επανα-οριοθέτηση της
προσβεβλημένης ζώνης και εφαρμογή των φυτοϋγειονομικών μέτρων που
προνοούνται.
Η συγκομιδή καρπών από τις καλλιέργειες που βρίσκονται στη ζώνη απομόνωσης
και ασφαλείας θα πρέπει να γίνεται με την εκ των προτέρων ενημέρωση της
οικείας υπηρεσίας φυτοϋγειονομικού ελέγχου. Επισημαίνεται γενικότερα ότι η
μεταφορά φυτικού υλικού με σκοπό τη φύτευση τους απαγορεύεται.
Η έκταση της ζώνης ασφαλείας είναι ακτίνας 5 Km γύρω από την
προσβεβλημένη ζώνη περίπου78.468 στρ ≈ 7.847 Ηα (Ε= π * r2 = 3.14 x
(5.000)2=78.500.000

m2=78.500

στρέμματα

μείον

την

έκταση

της

προσβεβλημένης ζώνης 31,4 στρ.)

4.2.4 Χρόνος δράσεως
Λόγω του επείγοντος και της σοβαρότητας του κινδύνου ο έλεγχος και οι
ενέργειες τόσο στη προσβεβλημένη ζώνη όσο και τη ζώνη ασφαλείαςθα πρέπει
να έχουν ολοκληρωθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα.

4.2.5 Απαγόρευση φύτευσης φυτών- ξενιστών στις
προσβεβλημένες ζώνες
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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.
Κατά παρέκκλιση, το Τμήμα Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Δ/νσης Προστασίας
Φυτικής Παραγωγής του ΥπΑΑΤ μπορεί να επιτρέπει, σύμφωνα με τους όρους
που καθορίζονται στην οδηγία 2008/61/ΕΚ της Επιτροπής, τη φύτευση των
φυτών-ξενιστών για επιστημονικούς σκοπούς εντός της περιοχής περιορισμού
που αναφέρεται στο άρθρο 7 της Εκτελεστικής Απόφασης 2015/789/ΕΕ.

4.3 ΑΞΟΝΑΣ 3 Μέτρα εξάλειψης του βακτηρίου-Αποκλιμάκωση
Στον Άξονα 3 στάδιο αποκλιμάκωσης εφαρμόζονται δράσεις όπου γίνεται έρευνα
για

τον

περιορισμό

της

ζώνης

ασφαλείας,

τον

έλεγχο

διακινούμενων

φυτών,φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων, την εφαρμογή ορθών
γεωργικών πρακτικών.

4.3.1 ΔΡΑΣΗ 1: Περιορισμός ζώνης Ασφαλείας
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

φυτά-ξενιστές,

ανεξαρτήτως

της

κατάστασης

υγείας

τους,

αφαιρέθηκαν αμέσως σε ακτίνα 100 m γύρω από το προσβεβλημένο φυτό·
β) δεν βρέθηκαν άλλα φυτά προσβεβλημένα από τον συγκεκριμένο οργανισμό
στην προσβεβλημένη ζώνη ύστερα από τη λήψη των μέτρων εκρίζωσης, με
βάση τις επίσημες δοκιμές που διενεργήθηκαν τουλάχιστον μία φορά κατά τη
διάρκεια του έτους και με βάση τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές για τις
έρευνες επισκόπησης για την Xf που παρατίθενται στον ιστότοπο της Επιτροπής.
Οι δοκιμές αυτές βασίζονται σε πρόγραμμα δειγματοληψίας ικανό να διαπιστώνει
με αξιοπιστία 99 % ένα επίπεδο παρουσίας προσβεβλημένων φυτών μεγαλύτερο
ή ίσο του 1 % και εστιάζουν στα φυτά που εμφανίζουν συμπτώματα, καθώς και
σε αυτά που δεν εμφανίζουν συμπτώματα αλλά βρίσκονται κοντά σε όσα
εμφανίζουν
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γ) διενεργήθηκε έρευνα οριοθέτησης σε ζώνη πλάτους τουλάχιστον 5 Km που
περικλείει την προσβεβλημένη ζώνη, η οποία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η
παρουσία του συγκεκριμένου οργανισμού δεν εντοπίστηκε στην εν λόγω ζώνη.
δ)

δεν

εντοπίστηκαν

φορείς

του

συγκεκριμένου

οργανισμού

στην

προσβεβλημένη ζώνη ύστερα από τη λήψη των μέτρων εκρίζωσης, με βάση τις
εργαστηριακές δοκιμές που διενεργήθηκαν δύο φορές κατά τη διάρκεια της
περιόδου πτήσης του φορέα και σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Από τις εν
λόγω δοκιμές πρέπει να συμπεραίνεται ότι αποκλείεται η φυσική εξάπλωση του
συγκεκριμένου οργανισμού.

4.3.2 ΔΡΑΣΗ 2: Έλεγχοι διακινούμενων φυτών,φυτικών προϊόντων
και άλλων αντικειμένων
Στο άρθρο 9 της Εκτελεστικής Απόφασης της Επιτροπής 2015/789/ΕΕ της 18ης
Μαΐου 2015, σχετικά με έκτακτα μέτρα για την πρόληψη της εισαγωγής και της
εξάπλωσης στην Ένωση του οργανισμού Xf όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
προβλέπονται τα εξής:
1. Απαγορεύεται η διακίνηση εκτός των οριοθετημένων περιοχών και από τις
προσβεβλημένες ζώνες στις αντίστοιχες ζώνες ασφαλείας, των συγκεκριμένων
φυτών (πρόκειται για φυτά – ξενιστές και όλα τα φυτά προς φύτευση, εκτός
των σπόρων προς σπορά, τα οποία ανήκουν στα γένη ή τα είδη που
απαριθμούνται στο παράρτημα Ι της Εκτελεστικής Απόφασης 2015/789/ΕΕ) τα
οποία καλλιεργήθηκαν, έστω για ένα μέρος της ζωής τους, σε οριοθετημένη
περιοχή που έχει καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 4 της Εκτελεστικής
Απόφασης 2015/789/ΕΕ.
2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, η «διακίνηση» αυτή μπορεί να
πραγματοποιηθεί αν τα συγκεκριμένα φυτά έχουν καλλιεργηθεί σε τόπο ο οποίος
πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) είναι καταχωρισμένος σύμφωνα με την οδηγία 92/90/ΕΟΚ της Επιτροπής
β) έχει εγκριθεί από τον αρμόδιο επίσημο φορέα ως τόπος απαλλαγμένος από
τον συγκεκριμένο οργανισμό και τους φορείς του, σύμφωνα με τα σχετικά
διεθνή πρότυπα φυτοϋγειονομικών μέτρων·»
γ) προστατεύεται με φυσικά μέσα από την εισαγωγή του συγκεκριμένου
οργανισμού από τους «φορείς» του
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δ) περικλείεται από ζώνη πλάτους 100 μέτρων η οποία αποτέλεσε αντικείμενο
επίσημων επιθεωρήσεων δύο φορές ανά έτος και από την οποία αφαιρέθηκαν
αμέσως όλα τα φυτά τα οποία διαπιστώθηκε ότι είχαν προσβληθεί ή εμφάνιζαν
συμπτώματα από τον συγκεκριμένο οργανισμό, και επιπλέον εφαρμόστηκαν οι
κατάλληλες φυτοϋγειονομικές αγωγές κατά των φορέων του συγκεκριμένου
οργανισμού πριν από την εν λόγω αφαίρεση
ε) υπόκειται σε κατάλληλες φυτοϋγειονομικές αγωγές στις κατάλληλες εποχές
του χρόνου για τη διατήρηση της απαλλαγής από φορείς του συγκεκριμένου
οργανισμού· οι αγωγές αυτές είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση,
αφαίρεση φυτών·
στ) υπόκειται ετησίως, μαζί με τη ζώνη που αναφέρεται στο στοιχείο δ), σε δύο
τουλάχιστον επίσημες επιθεωρήσεις οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τις τεχνικές
κατευθυντήριες γραμμές για τις έρευνες επισκόπησης για την Xf που
παρατίθενται στον ιστοχώρο της Επιτροπής·
ζ) καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας των συγκεκριμένων φυτών, δεν
εντοπίστηκαν ούτε συμπτώματα του συγκεκριμένου οργανισμού ούτε «φορείς»
·του στον συγκεκριμένο τόπο ή, αν παρατηρήθηκαν ύποπτα συμπτώματα,
πραγματοποιήθηκαν δοκιμές

οι οποίες

επιβεβαίωσαν

την απουσία τους

συγκεκριμένου οργανισμού
ε)καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας των συγκεκριμένων φυτών, δεν
εντοπίστηκαν συμπτώματα του συγκεκριμένου οργανισμού στη ζώνη που
αναφέρεται στο στοιχείο δ) ή, αν παρατηρήθηκαν ύποπτα συμπτώματα,
πραγματοποιήθηκαν

δοκιμές

οι

οποίες

επιβεβαίωσαν

την

απουσία

του

συγκεκριμένου οργανισμού.
3. Αντιπροσωπευτικά δείγματα κάθε είδους των συγκεκριμένων φυτών από κάθε
τόπο υποβλήθηκαν σε ετήσιες δοκιμές, την καταλληλότερη χρονική στιγμή, και η
απουσία του συγκεκριμένου οργανισμού επιβεβαιώθηκε από τα αποτελέσματα
των δοκιμών που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τις διεθνώς επικυρωμένες
μεθόδους δοκιμών.
4. Όσο το δυνατόν πλησιέστερα στον χρόνο διακίνησης οι παρτίδες των
συγκεκριμένων

φυτών

υποβλήθηκαν

σε

επίσημο

μακροσκοπικό

έλεγχο,

δειγματοληψία και μοριακή δοκιμή που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με
διεθνώς επικυρωμένες μεθόδους δοκιμών, με βάση πρόγραμμα δειγματοληψίας
ικανό να επιβεβαιώνει, με αξιοπιστία 99 %, επίπεδο παρουσίας μολυσμένων
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φυτών 1 % ή περισσότερο και το οποίο στοχεύει ειδικά σε φυτά που εμφανίζουν
ύποπτα συμπτώματα του συγκεκριμένου οργανισμού, σύμφωνα με το πρότυπο
ISPM αριθ. 31.
5. Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 1 και 4, η διακίνηση εντός της
Ένωσης, εντός ή εκτός των οριοθετημένων περιοχών, των φυτών Vitis σε
λήθαργο που προορίζονται για φύτευση, πλην των σπόρων προς σπορά, μπορεί
να πραγματοποιηθεί, αν πληρούνται αμφότερες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) τα φυτά έχουν αναπτυχθεί σε χώρο που έχει καταχωριστεί σύμφωνα με την
οδηγία 92/90/ΕΟΚ
β) όσο πιο κοντά είναι δυνατόν στη στιγμή της μετακίνησης, τα φυτά έχουν
υποστεί κατάλληλη επεξεργασία με θερμοθεραπεία σε εγκατάσταση που έχει
λάβει άδεια λειτουργίας και εποπτεύεται από την αρμόδια επίσημη υπηρεσία για
τον σκοπό αυτό, όπου τα φυτά σε λήθαργο βυθίζονται επί 45 λεπτά σε νερό που
έχει θερμανθεί στους 50 °C, σύμφωνα με το σχετικό πρότυπο EPPO.
6. Πριν από τη διακίνηση, οι παρτίδες των συγκεκριμένων φυτών υποβλήθηκαν
σε φυτοϋγειονομικούς χειρισμούς κατά των φορέων του συγκεκριμένου
οργανισμού.
7. Τα συγκεκριμένα φυτά που διακινούνται διαμέσου ή εντός οριοθετημένων
περιοχών μεταφέρονται σε κλειστούς περιέκτες ή συσκευασίες, γεγονός που
αποτρέπει τη μόλυνση από τον συγκεκριμένο οργανισμό ή οποιονδήποτε από
τους φορείς του.
8. Συγκεκριμένα φυτά που καλλιεργήθηκαν, έστω και για ένα μέρος της ζωής
τους, σε οριοθετημένη περιοχή μπορούν να διακινούνται προς και εντός της
επικράτειας της Ένωσης μόνον εφόσον συνοδεύονται από φυτοϋγειονομικό
διαβατήριο που καταρτίζεται και εκδίδεται σύμφωνα με την οδηγία 92/105/ΕΟΚ
της Επιτροπής.
9.Τα φυτά-ξενιστές που δεν καλλιεργήθηκαν ποτέ εντός οριοθετημένων
περιοχών διακινούνται εντός της Ένωσης μόνον εφόσον πληρούνται οι
ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) καλλιεργήθηκαν σε τόπο που υπόκειται σε ετήσια επίσημη επιθεώρηση και,
στην

περίπτωση

συμπτωμάτων

του

συγκεκριμένου

οργανισμού,

σε

δειγματοληψία, η οποία λαμβάνει υπόψη τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές
για τις έρευνες επισκόπησης για την Xylella fastidiosa που παρατίθενται στον
ιστοχώρο της Επιτροπής, καθώς και σε
32

ΑΔΑ: 6ΑΗΠ7Λ6-ΗΗΣ

δοκιμές σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα για την παρουσία του συγκεκριμένου
οργανισμού·
β) συνοδεύονται από φυτοϋγειονομικό διαβατήριο που καταρτίζεται και
εκδίδεται σύμφωνα με την οδηγία 92/105/ΕΟΚ.
Ωστόσο, τα φυτά για φύτευση, εκτός των σπόρων για σπορά, των ειδών Coffea,

Lavandula dentata L., Nerium oleander L., Olea europaea L., Polygala myrtifolia
L. και Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb διακινούνται εντός της Ένωσης μόνον εάν
έχουν καλλιεργηθεί σε τόπο που υπόκειται σε ετήσια επίσημη επιθεώρηση και σε
δειγματοληψία, με βάση τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές για την έρευνα
του Xf που παρατίθενται στον ιστοχώρο της Επιτροπής, καθώς και σε δοκιμές
σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα για την παρουσία του συγκεκριμένου
οργανισμού,

οι

οποίες

επιβεβαιώνουν

την

απουσία

του

συγκεκριμένου

οργανισμού, με την εφαρμογή προγράμματος δειγματοληψίας ικανού να
διαπιστώνει με αξιοπιστία 99 % ένα επίπεδο παρουσίας προσβεβλημένων φυτών
ίσο με 5 %.
Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο του άρθρου 3 παράγραφος 2, η
παρουσία του συγκεκριμένου οργανισμού σε οριοθετημένες περιοχές ελέγχεται
με μία δοκιμή και, σε περίπτωση θετικών αποτελεσμάτων, η παρουσία του
εξακριβώνεται με τη διενέργεια τουλάχιστον μίας θετικής μοριακής δοκιμής
σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Οι εν λόγω δοκιμές πρέπει να καταγράφονται
σε βάση δεδομένων της Επιτροπής για τις δοκιμές με σκοπό την ταυτοποίηση
του συγκεκριμένου οργανισμού και των υποειδών του. Η δειγματοληψία εστιάζει
στα φυτά που εμφανίζουν συμπτώματα, καθώς και στα φυτά που δεν
εμφανίζουν συμπτώματα αλλά βρίσκονται κοντά σε αυτά που εμφανίζουν.
10. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 9, τα προβασικά μητρικά φυτά, όπως
ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 3 της εκτελεστικής οδηγίας 2014/98/EΕ της
Επιτροπής, ή το προβασικό υλικό, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 5 της
οδηγίας 2008/90/EΚ του Συμβουλίου, που ανήκουν στα είδη Juglans regia L.,

Olea europaea L., Prunus amygdalus Batsch, P. amygdalus × P. persica, P.
armeniaca L., P. avium (L.) L., P. cerasus L., P. domestica L., P. domestica × P.
salicina, P. dulcis (Mill.) D.A. Webb, P. persica (L.) Batsch και P. salicina Lindley
και τα οποία έχουν καλλιεργηθεί εκτός των οριοθετημένων περιοχών και έχουν
παραμείνει τουλάχιστον για ένα μέρος της ζωής τους εκτός μονάδων με
προστασία από έντομα, διακινούνται εντός της Ένωσης μόνον εφόσον
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συνοδεύονται από φυτοϋγειονομικό διαβατήριο που καταρτίζεται και εκδίδεται
σύμφωνα με την οδηγία 92/105/EΟΚ και εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες
προϋποθέσεις:
α) καλύπτονται από την άδεια που προβλέπεται στην εκτελεστική απόφαση (ΕΕ)
2017/167 της Επιτροπής
β) το συντομότερο δυνατόν πριν από τη διακίνησή τους υποβλήθηκαν σε οπτικό
έλεγχο, δειγματοληψία και μοριακή δοκιμή για την παρουσία του συγκεκριμένου
οργανισμού, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.
Οι οικείες υπηρεσίες φυτουγειονομικού ελέγχου των Περιφερειακών Ενοτήτων
εφαρμόζουν τα προβλεπόμενα των κανονισμών στον άξονα της αποκλιμάκωσης.

4.3.3 ΔΡΑΣΗ 3 : Ορθές γεωργικές πρακτικές
Η Γενική Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικήςσυντάσσει οδηγίες για
Ορθή Γεωργική Πρακτική για τη διαχείριση της Xyllela στηριζόμενοι σε
αντίστοιχες πρακτικές που εφαρμόστηκαν σε άλλες περιοχές της Ε.Ε. Προκειται
για οδηγίες προς όλους τους εμπλεκόμενους και αφορούν τόσο καλλιεργητικές
τεχνικές

π.χ

κλάδεμα,

διαχείριση

εδάφους,

χρήση

φυτοπροστατευτικών

προϊόντων κ.α.όσο και την εφαρμογή της φυτουγειονομικής νομοθεσίας στη
διαχείριση φυτών και φυτικών προιόντων.

5 ΡΟΛΟΙ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ Π.Ε
Στο παρόν κεφάλαιο αναλύονται οι ρόλοι, οι αρμοδιότητες και οι δράσεις που
στόχο έχουν τη σύσταση, την οργάνωση των ομάδων, τις απαιτούμενες
ενέργειες ώστε να είναι σε θέση να επέμβουν κατά τη διάρκεια εκδήλωσης του
κινδύνου

(Άξονας

2)

καθώς

και

την

υλοποίηση

μέτρων

πρόληψης-

αποκλιμάκωσης τόσο του Άξονα 1 όσο και του Άξονα3.

5.1 Άξονας 1 «συνήθης ετοιμότητα»
Εμπλεκόμενες Διευθύνσεις και Τμήματα
 H Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας
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συντονίζει και εποπτεύει την υλοποίηση των ετήσιων προγραμμάτων

Επισκόπησης
 συντονίζει δράσεις πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης εισαγωγέων,
παραγώγων και του ευρύτερου κοινού σε συνεργασία με τα τμήματα Π.Φ.Ε
& Φ των Περιφερειακών ενοτήτων
 συντονίζει τη σύνταξη μνημονίων ενεργειών
 Οι Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών
Ενοτήτων (Π.Ε.),
● Εφαρμόζουν το πρόγραμμα επισκοπήσεων του ΥΠΑΑΤ , όπως κάθε έτος
τροποποιείται, που

αφορά τον έλεγχο του βακτηρίου σύμφωνα με την

ισχύουσα νομοθεσία.
● Πραγματοποιούν ελέγχους

στην εσωτερική αγορά (φυτά, φυτικά

προϊόντα και άλλα αντικείμενα ενδοκοινοτικής απόκτησης, καθώς και
εγχώρια παραγόμενα)
● Εντατικοποιούν τους

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).
● Συνεργάζονται με την Ελληνική Αστυνομία, το Λιμενικό Σώμα καθώς και
λοιπές υπηρεσίες που διενεργούν ελέγχους στο εσωτερικό της χώρας
● Πραγματοποιούν δράσεις πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης
εισαγωγέων, παραγώγων και του ευρύτερου κοινού σε συνεργασία με
Γενική Δ/νση Α.Ο& Κ.
● Συντάσσουν τα μνημόνια ενεργειών και τα σχέδια αποφάσεων και εντολών
για την περιοχή αρμοδιότητάς τους

5.2 Άξονας 2 «άμεση κινητοποίηση – επέμβαση- λήψη
επίσημων μέτρων»:
5.2.1 Εμπλεκόμενες Διευθύνσεις -Τμήματα – Φορείς
Οι παρακάτω εμπλεκόμενοιΠολιτικοί προϊστάμενοι, Δ/νσεις, Φορείς κ.ακατά την
εφαρμογή του Άξονα 2 θα αποτελούν μέλη των ομάδων που παρουσιάζονται
στη παράγραφο 5.2.2.
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 Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης &
Τροφίμων (Υπ.Α.Α.Τ.) ως αρμόδια αρχή για το συντονισμό της εφαρμογής της
φυτοϋγειονομικής νομοθεσίας στη Χώρα, σύμφωνα με το άρθρο 1(3) &
2(1)(ζ)&(η) του Π.Δ. 365/2002 (Α΄ 307)
 Δ/νση Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και
Ιονίου , τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης – διάθεση Γεωτεχνικού προσωπικού

κατόπιν σχετικού αιτήματος
 Περιφερειακό κέντρο προστασίας φυτών, ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού
ελέγχου Αχαΐας – διάθεση Γεωτεχνικού προσωπικού κατόπιν σχετικού

αιτήματος
 Χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακών Ενοτήτων - έκδοση σχετικών

εντολών και αποφάσεων κ.α
 Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας – Συντονισμό, Εποπτεία κ.α
 Διευθύνσεις Αγροτική Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Π.Ε
 Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου –εφαρμογή φυτοϋγειονομικής

νομοθεσίας, λήψη επίσημων μέτρων,επισκοπήσεων κ.α
 Το τμήμα πολιτικής Γής – εισαγωγή δεδομένων των ελέγχων-ενεργειών και

δημιουργία διαδραστικού χάρτη (χρήση GIS ή Copernicus Emergency
Management Service)
 Διοικητικό προσωπικό ΔΑΟΚ – υποστηρικτικό ρόλο στις ενέργειες της Δ/νσης
 Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Περιφερειακών Ενοτήτων
 Τμήμα Προσωπικού-Διενέργεια διαγωνισμών για τη Πρόσληψη έκτακτου

προσωπικού
 Τμήμα

Προμηθειών-Διενεργεία

διαγωνισμών

και

αναθέση

προμηθειών,

υπηρεσιών
 Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Κίνησης Οχημάτων – Συντονισμό και

καταμερισμό μετακινήσεων των οχημάτων
 Διεύθυνση Τεχνικών Έργων – υποστηρικτικές δράσεις , σήμανση
 Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας- ενέργειες σύμφωνα με τις

αρμόδιότητες της
 Δήμοι-Τοπικές Κοινότητες – Συνδρομή- Συνεργασία - Υποστηρικτικό ρόλο
 Μεταφορική Υπηρεσία – παραλαβή δειγμάτων και παράδοση στο επίσημο

εργαστήριο Βακτηριολογίας του ΜΦΙ , χρήση φορτηγού ψυγείου.
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 Αστυνομία- Λιμενικό - Συνδρομή – Συνεργασία-Υποστηρικτικό ρόλο,
 Πυροσβεστική- Συνδρομή – Συνεργασία- Υποστηρικτικό ρόλο, ελεγχόμενη

καύση προσβεβλημένων φυτών κ.α

5.2.2 Ενέργειες Εμπλεκομένων
Για την υλοποίηση του σχεδίου του Άξονα

2 θα δημιουργηθούν οι Ομάδες

Συντονισμού, Έρευνας, Άμεσης επέμβασης, Ασφάλειας :

5.2.2.1 Ομάδα Συντονισμού
Στελέχωση:
⮚

το Χωρικό Αντιπεριφερειάρχη,

⮚

το Προϊστάμενο του τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε

⮚

το Γενικό Δ/ντη της Γενικής Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της
Περιφέρειας,

⮚

το Διευθυντή της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της
εκάστοτε Π.Ε όπου θα εκδηλωθεί το κρούσμα και

⮚

τον τμηματάρχη του Τμήματος Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της
Περιφερειακής Ενότητας.

⮚

τον Γραμματέα που θα είναι επιφορτισμένος με την εκτέλεση όλων των
διοικητικών πράξεων της ανωτέρω ομάδας
Ενέργειες:

⮚

Οργάνωσητου επιχειρησιακού κέντρου

⮚

Συντονισμός και καθοδήγηση των ομάδων έρευνας και άμεσης επέμβασης

⮚

Ορισμός χώρου συγκέντρωσης δειγμάτων

⮚

Συνδέεται με τις άλλες Υπηρεσίες

⮚

Έκδοση σχετικών ενημερώσεωνπρος τους κατοίκους της οριοθετημένης
περιοχής για τα μέτρα που πρέπει να εφαρμόζουν προκειμένου να μην
συμβάλλουν άθελά τους στη διασπορά του βακτηρίου (Αποστέλλεται στους
Δήμους για την διάδοσή της τοπικά και στα ΜΜΕ για ευρύτερη ενημέρωση)

⮚

Έγγραφη ενημέρωση του/τους ιδιοκτήτη/τες της καλλιέργειας πριν την έναρξη
των εκριζώσεων

⮚

Έκδοση σχετικών εντολών και αποφάσεων
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⮚

Αιτείται τη πρόσληψη εποχιακού προσωπικού ανάλογα με τις ανάγκες της

⮚

Αιτείται για τη διάθεση του απαραίτητου δυναμικού και μέσων

5.2.2.2 Ομάδα έρευνας
Η εν λόγω ομάδα θα αποτελείται από το Γεωπονικό προσωπικό, το προσωπικό
της Πολιτικής Γής, το Διοικητικό, Βοηθητικό προσωπικό και Μεταφορική
Υπηρεσία.
Συντονιστής της ομάδας θα είναι η Δ/νση Αγροτική Οικονομίας & Κτηνιατρικής
της Περιφερειακής Ενότητας

Γεωπονικό Προσωπικό
Στελέχωση:
Η ομάδα του επιστημονικού προσωπικού θα στελεχώνεται από :
Α. Ορισμένους Φυτοϋγειονομικούς ελεγκτές σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
Β. Γεωπόνους με εμπειρία σε θέματα Φυτοϋγειονομικής νομοθεσίας
Γ. Γεωπόνους ή τεχνολόγους Γεωπονίας με εκπαίδευση στο εν λόγω βακτήριο
και τα φυτά ξενιστές.
Ενέργειες:
⮚

Θα ερευνούν για την πιθανή προέλευση της μόλυνσης, τη πιθανή περίοδο και
τον τρόπο εισβολής της μόλυνσης στην εκμετάλλευση, τη πιθανή διασπορά

⮚

Θα διενεργήσουν το delimiting survey,

⮚

Θα κάνουν έρευνες για τον προσδιορισμό της οριοθετημένης περιοχής

⮚

Θα αναπτύξουν το δίκτυο παγίδων και θα εφαρμόσουν τη μέθοδο σάρωσης για
τον εντοπισμό φορέων,

⮚

Θα επιτηρούν ή/και διενεργούν συλλογή δειγμάτων – επισκοπήσεις στη ζώνη
ασφαλείας

⮚

Θα

καταγράφουν

σε

ειδικό

τριπλοτυπο

έντυπο-πρακτικό

τα

στοιχεία

δειγματοληψίας , όπου το πρωτότυπο θα ακολουθεί τη σήμανση του δείγματος,
το 2ο αντίγραφο θα αποστέλλεται στο τμήμα Πολιτικής Γής για καταχώρηση στο
σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών και το 3ο αντίγραφο θα παραμένει αρχείο.
Η αρίθμηση –κωδικοποίηση των δειγμάτων θα είναι σύμφωνη με τον μοναδικό
αριθμό κάθε τριπλότυπου πρακτικού.
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Το ανωτέρω προσωπικό που θα επισκέπτεται τη προσβεβλημένη ζώνη και ζώνη
ασφαλείας θα είναι εφοδιασμένο με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό και υλικά για
την πραγματοποίηση των εργασιών π.χ:
 Προστατευτικά ενδύματα και υποδήματα τα οποία θα τα φορέσει πριν την
είσοδο στο χώρο
 Απολυμαντικά
 Εργαλεία κοπής, γυαλιά, γάντια, κάλυμμα κεφαλής κ.α
 Εργαλεία έρευνας και παρατήρησης
 Υλικά για τη συλλογή δειγμάτων
 Υλικά για τη συσκευασία δειγμάτων
 Υλικά χαρτογράφησης
 Έντυπα-υποδείγματα που θα χρειαστεί να συμπληρώσει

Προσωπικό της Πολιτικής Γής
Στελέχωση:
Α. Μηχανικοί ή Γεωπόνοι με εμπειρία στη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων
Πληροφοριών (G.I.S.)
Ενέργειες:
⮚

Δημιουργία χαρτών σχεδιασμού ζωνών

⮚

Καταχώρηση γεωχωρικών δεδομένων από τα στοιχεία που θα αποστέλλει το
γεωπονικό προσωπικό

⮚

Εφαρμογή GIS ή Copernicus Emergency Management Service

⮚

Σύνταξη και έκδοση σχετικών χαρτών

Διοικητικό Προσωπικό
Στελέχωση :
Α. Διοικητικούς υπαλλήλους
Β. Οδηγούς
Ενέργειες
⮚

θα είναι επιφορτισμένο με τη σύνταξη όλων των διοικητικών πράξεων

⮚

θα μεριμνά για την διάθεση του εξοπλισμού, τη παραλαβή και παράδοση
αναλώσιμων υλικών

⮚

Θα παραλαμβάνει όλα τα δείγματα από το σημείο δειγματοληψίας και θα τα
μεταφέρει στο χώρο τελικής συσκευασίας

Βοηθητικό προσωπικό
Ενέργειες:
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⮚

θα πραγματοποιούν την τελική συσκευασία των δειγμάτων,

⮚

θα αρχειοθετούν τα πρακτικά του γεωπονικού προσωπικού και

⮚

θα παραδίδουν τα εν λόγω δείγματα στη μεταφορική υπηρεσία στο χώρο
συγκέντρωσης

Μεταφορική Υπηρεσία
Θα παραλαμβάνει τα δείγματα από το χώρο συγκέντρωσης και αυθημερόν θα τα
παραδίδει στο επίσημο εργαστήριο Βακτηριολογίας του ΜΦΙ. Την εργασία θα
αναλάβει υπηρεσία ταχυμεταφορών με μεταφορικό μέσο σε ελεγχόμενη
θερμοκρασία.

5.2.2.3 Ομάδα άμεσης επέμβασης
Η εν λόγω ομάδα θα αποτελείται από τέσσερα συνεργεία με επικεφαλής της
ομάδας, δύο (2) άτομα Φυτοϋγειονομικοί ελεγκτές και έναν (1) μηχανικό της
Δ/νσης τεχνικών έργων,

ενώ χώρος δράσης της ομάδας θα είναι η

προσβεβλημένη ζώνη.
Στελέχωση :
Α. Φυτοϋγειονομικοί ελεγκτές
Β. Μηχανικοί της Δ/νσης τεχνικών έργων
Γ. Τεχνικό Προσωπικό της Δ/νσης τεχνικών έργων
Δ. Εργατοτεχνικό Προσωπικό εργολαβιών
Εξοπλισμός:
⮚

Εκσκαφέας κ.α

⮚

Φορτηγό με αρπαγή και καρότσα κ.α

⮚

Εκριζωτής δέντρων κ.α

⮚

Αλυσοπρίονα κ.α

⮚

Γεωργικός ελκυστήρας με συρόμενη ή αναρτώμενη τουρμπίνα ψεκασμού

⮚

Ψεκαστήρες πλάτης

⮚

Μηχανήματα απολύμανσης

⮚

Φυτοπροστατευτικά προιόντα

⮚

Υλικά απολύμανσης

⮚

Προστατευτικά ενδύματα,υποδύματα και κράνη εργασίας
Τα συνεργεία θα είναι τα εξής:
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1. Το συνεργείο καταστροφής φυτών θα αναλάβει την εκρίζωση-κοπή, καύση
ή θάψιμο.Θα στελεχώνεται από προσωπικό με τον ανάλογο εξοπλισμό και μέσα.
Η ανωτέρω υπηρεσία πραγματοποιείται είτε με ίδια μέσα είτε με τη μίσθωσή
τους.
2. Το συνεργείο ψεκασμού δέντρων με τον προβλεπόμενο εξοπλισμό θα
αναλάβει τον ψεκασμό των δένδρων, θα στελεχώνεται από προσωπικόκαι
μέσαμε εμπειρία στο αντικείμενο.Η ανωτέρω υπηρεσία πραγματοποιείται είτε με
ίδια μέσα είτε με τη μίσθωσή τους.
3. Το συνεργείο ψεκασμού εδάφους θα αναλάβει τον ψεκασμό εδάφους και τη
ζιζανιοκτονία, θα στελεχώνεται από

προσωπικό και μέσαμε εμπειρία στο

αντικείμενο.Η ανωτέρω υπηρεσία πραγματοποιείται είτε με ίδια μέσα είτε με τη
μίσθωσή τους.
4. Το συνεργείο σήμανσης τοποθετεί ευδιάκριτες προειδοποιητικές πινακίδες για
την εμφάνιση της ασθένειας σε εμφανή σημεία:
❖ Σε όλες τις εισόδους και εξόδους της μολυσμένης εκμετάλλευσης
❖ Στους

ιδιωτικούς και αγροτικούς δρόμους που οδηγούν στη μολυσμένη

εκμετάλλευση- Προσβεβλημένη ζώνη
❖ Στις κύριες οδικές αρτηρίες που οδηγούν στη ζώνη Ασφαλείας
❖ Στην Εθνική οδό

Η ανωτέρω υπηρεσία πραγματοποιείται είτε με ίδια μέσα είτε με τη μίσθωσή
τους.

5.2.2.4 Ομάδα ασφαλείας
Η εν λόγω ομάδα θα αποτελείται από :
1. την Αστυνομία, η οποία θα συνδράμει στην αστυνόμευση και αποκλεισμό
περιοχής, τις ρυθμίσεις κυκλοφορίας, τη διευκόλυνση της εισόδου των
φυτουγειονομικών ελεγκτών σε ιδιωτικούς ή άλλους χώρους για τη λήψη
μέτρων ή ελέγχων (Άρθ.4 παρ. 9 Εκτελεστικής Απόφασης 2015/789/ΕΕ όπως
ισχύει και άρθ.6 του Ν. 2147/1952, όπως ισχύει)
2. τη Πυροσβεστικήη οποία θα συνδράμει στην πιθανή ελεγχόμενη καύση των
προσβεβλημένων φυτών
3. το Συνεργείο απολύμανσης μέσων-υλικών
υλικά- μέσα

το οποίο θα απολυμαίνει όλα τα

που θα χρησιμοποιηθούν εντός της προσβεβλημένης ζώνης και

ζώνης ασφαλείας. Θα στελεχώνεται από εργολαβικό εξειδικευμένο προσωπικό
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στις απολυμάνσεις. Η ανωτέρω υπηρεσία πραγματοποιείται είτε με ίδια μέσα είτε
με τη μίσθωσή τους.

5.3 ΑΞΟΝΑΣ 3 Μέτρα εξάλειψης του βακτηρίου-Αποκλιμάκωση
Εμπλεκόμενες Διευθύνσεις και Τμήματα
 H

Γενική

Διεύθυνση

Αγροτικής

Οικονομίας

και

Κτηνιατρικής

της

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
 συντονίζει και εποπτεύει


συντονίζει δράσεις πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης σε
συνεργασία με τα τμήματα Π.Φ.Ε & Φ των Περιφερειακών
ενοτήτων



συντάσσει οδηγίες για Ορθή Γεωργική Πρακτική για τη διαχείριση
της Xyllela σε συνεργασία με τις φυτουγειονομικές υπηρεσίες των
Περιφερειακών Ενοτήτων

 Οι Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών
Ενοτήτων (Π.Ε.),
 Εφαρμόζουν το πρόγραμμα επισκοπήσεων του ΥΠΑΑΤ , που αφορά
τον έλεγχο του βακτηρίου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 Πραγματοποιούν ελέγχους

στην εσωτερική αγορά (φυτά, φυτικά

προϊόντα και άλλα αντικείμενα ενδοκοινοτικής απόκτησης, καθώς
και εγχώρια παραγόμενα)
 Εντατικοποιούν τους

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).
 Συνεργάζονται με την Ελληνική Αστυνομία, το Λιμενικό Σώμα καθώς
και λοιπές υπηρεσίες που διενεργούν ελέγχους στο εσωτερικό της
χώρας
 Πραγματοποιούν

δράσεις πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης σε

συνεργασία με Γενική Δ/νση Α.Ο& Κ.
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6 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
6.1 ΠΟΡΟΙ-ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
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 ΜΕΤΡΩΝΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
2015/789/ΕΕ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Για το λόγο αυτό απαιτείται:
Α.

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.
Β. Οι πόροι που θα απαιτηθούν εάν χρειαστεί, για την καταπολέμηση του
επιβλαβούς οργανισμού θα προέρχονται από κρατικές επιχορηγήσεις, κονδύλια
των Περιφερειών της Χώρας και του ΥΠΑΑΤ.
Οι ενέργειες (προληπτικές και ελέγχου) που προβλέπεται να χρηματοδοτηθούν
είναι:
ΑΞΟΝΕΣ
ΔΡΑΣΕΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΔΑΠΑΝΩΝ

ΆΞΟΝΑΣ
1&3

Δαπάνες εκστρατείας
ενημέρωσης
και
ευαισθητοποίησης
παραγωγών,φυτωριού
χων
επαγγελαμτιών
χρηστών,γεωπόνων
(ιδιωτικού
και
δημοσίου τομέα) κια
ευρύτερου
κοινού
σχετικά με το ν
οργανισμό

ΑΞΟΝΑΣ
2&3

Δαπάνες
πραγματοποίησης
"
Επισκόπησης
προσδιορισμού
της
εκτασης
προσβολής
απο το Βακτήριο"

ΑΞΟΝΑΣ 2

Δαπάνες εκρίζωσης και
δαπάνες καταστροφης
σε
περίπτωση
εμφάνισης
του
παθογόνου
(Εκτελεστική Απόφαση

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
 Αφίσες
 Ενημερωτικές πινακίδες Banner για
τοποθέτηση σε σημεία σταθμούς
 Φυλλάδια
 Τηλεοπτικό μηνυμα
 Ραδιοφωνικά μηνύματα
 Ενημερωτικές ημερίδες
 Εκπαιδεύσεις
 Δημοσιεύσης σε εφημερίδες και περιοδικά
 Αποστολή SMS
 Αναλώσιμα υλικά
 Μέσα ατομικής προστασίας
 Υλικά σήμανσης (Πινακίδες, κορδέλες κ.α)
 Υλικά χαρτογράφησης
 Υλικά συλλογής δειγμάτων-φορέων εντόμων
 Υλικά δειγματοληψίας
 Υλικά έρευνας και παρατήρησης
 Υλικά απολύμανσης
 Υλικά συσκευασίας
 Αγροτικά εργαλεία και υλικά
 Δείγματα φυτών
 Μακροσοπικός έλεγχος
 Εργολαβίες μηχανημάτων για την άμεση
εκρίζωση και καταστροφή φυτών σε
απόσταση 100 μέτρων γύρω απο το
κρούσμα

43

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας

Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας

 Κρατικές
επιχορηγήσεις
 Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας
 Συγχρηματοδότηση
Ε.Ε

ΑΔΑ: 6ΑΗΠ7Λ6-ΗΗΣ
789/2015/ΕΕ)

ΑΞΟΝΑΣ
2&3

1,

 Υλικά καύσης
 Εργολαβία ψεκασμών εναντίον του εντόμου
φορέα και καταστροφή ζιζανίων ξενιστών
του βακτηρίου
 Εργολαβία απολύμανσης υλικών και μέσων
 Εταιρεία αποστολής δειγμάτων στο αρμόδιο
εργαστήριο
 Αναλώσιμα για τις διαδικασίες οριοθέτησης
 Πρόσληψη προσωπικού
 Οδοιπορικά προσωπικού
 Υπερωρίες

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

 Κάλυψη έκτακτων δαπανών υπηρεσιών
φυτουγειονομικού ελέγχου για την άμεση
υλοποίηση των επείγοντων μέτρων

 Κρατικές
επιχορηγήσεις
 Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδας
 Συγχρηματοδότηση
Ε.Ε

6.2 Συγχρηματοδότηση
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
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 Επιλέξιμα μέτρα (σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού 652/2014/ΕΕ):
α) 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·
β) 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·
γ) 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.
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 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: α) 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· β) δαπάνες για συμβάσεις
παροχής υπηρεσιών με τρίτους για την εκτέλεση μέρους των μέτρων· γ)
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 αντικειμένων, καθώς επίσης
δαπάνες για τον καθαρισμό και την απολύμανση χώρων, γης, νερού, εδάφους,
καλλιεργητικών μέσων, εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και εξοπλισμού· δ)
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·
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.

Για την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου, η Γενική Διεύθυνση
Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας με την αριθμ. 66498/130/01-03-2019 (ΑΔΑ: 68ΖΤ7Λ6Ι0Υ) απόφαση, συγκρότησε Ομάδα Εργασίας αποτελούμενη από τους
κάτωθι:
1. Τσόλκα Κων/να, γεωπόνο, προϊσταμένη του Τμήματος Ζωικής και
Φυτικής Παραγωγής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας, ως συντονίστρια, με αναπληρωτή τον Βαλογιάννη Σπύρο, γεωπόνο,
υπάλληλο του ιδίου Τμήματος.
2. Μικέογλου Γεώργιο, γεωπόνο, προϊστάμενο του Τμήματος Ποιοτικού και
Φυτοΰγειονομικού Ελέγχου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και
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Κτηνιατρικής Π.Ε Ηλείας, με αναπληρωτή τον Βελλόπουλο Δημήτριο,
γεωπόνο του ιδίου Τμήματος.
3. Μπαρμπετάκη Αφροδίτη, γεωπόνο του Τμήματος Ποιοτικού και
Φυτοΰγειονομικού Ελέγχου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής Π.Ε Αιτωλ/νίας, με αναπληρώτρια την Φραγκούλη Ρεγγίνα,
γεωπόνο του ιδίου Τμήματος.
4. Γκολφινόπουλο Αριστείδη, γεωπόνο του Τμήματος Ποιοτικού και
Φυτοΰγειονομικού Ελέγχου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής Π.Ε Αχαΐας, με αναπληρωτή τον Βανταράκη Γεώργιο,
Τεχνολόγο Γεωπονίας του ιδίου Τμήματος.

Το παρόν Πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε,
υπογράφεται ως ακολούθως :
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Παν. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΣΤΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
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