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1. & 2. Φυτώρια της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης 
εγγεγραµµένα στο Μητρώο για τη δυνατότητα 
χρήσης φυτοϋγειονοµικού διαβατηρίου & 
διακινητές φυτών της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης 
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[Υπ’ όψιν υπευθύνων φυτοϋγειονοµικών θεµάτων 
(Μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας)] 
 
ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 

 
 
ΘΕΜΑ: «Xylella fastidiosa - Εκτελεστική Απόφαση 2015/789/ΕΕ της Επιτροπής της 18ης Μαΐου 2015» 
 
ΣΧΕΤ.: το έγγραφο 4905/57757/25.05.2015 του Τµήµατος Φυτοϋγειονοµικού Ελέγχου, της ∆/νσης 
Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, της Γενικής ∆/νσης Βιώσιµης Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου 
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 
 

 
Σχετικά µε το ανωτέρω θέµα και σε συνέχεια των εγγράφων µας 3098/06.05.2015 και 2009/21.04.2015 προς 
εσάς, µε θέµα «Πρώτη αναφορά του Xylella fastidiosa στη Βόρεια Ιταλία» και «Xylella fastidiosa: Ι. 
Φυτοϋγειονοµικό καθεστώς του επιβλαβούς βακτηρίου καραντίνας στην Ελλάδα & ΙΙ. Εξέλιξη της 
ασθένειας στην Ιταλία», αντίστοιχα, σας διαβιβάζουµε συνηµµένα την Εκτελεστική Απόφαση 
2015/789/ΕΕ της Επιτροπής της 18ης Μαΐου 2015 «σχετικά µε µέτρα για την πρόληψη της εισαγωγής και 
της εξάπλωσης στην Ένωση του οργανισµού Xylella fastidiosa» (βλ. συνηµµένο έγγραφο Ι), µε την οποία 
καταργείται η Εκτελεστική Απόφαση 2014/497/ΕΕ, που σας είχαµε αποστείλει µε το έγγραφό µας 
2009/21.04.2015. 
 
 ∆ιευκρινίζεται ότι όπου στην Απόφαση 2015/789/ΕΕ αναφέρονται οι λέξεις «έρευνες», «δοκιµές» και 
«διαβιβαστές» νοούνται οι «επισκοπήσεις», οι «εργαστηριακές εξετάσεις» και οι «φορείς», αντίστοιχα, 
και όπου οι λέξεις «µετακίνηση» και «λοίµωξη» νοούνται οι λέξεις «διακίνηση» και «µόλυνση», 
αντίστοιχα. 
 
 Σας γνωρίζουµε ότι η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίµων [European Food Safety 
Authority (ΕFSA)] δηµοσίευσε, στις 6 Ιανουαρίου 2015, επιστηµονική γνώµη σχετικά µε i. τον κίνδυνο που 
αποτελεί για την υγεία των φυτών ο οργανισµός X. fastidiosa στο έδαφος της ΕΕ και ii. την ταυτοποίηση και 
την αξιολόγηση των επιλογών µείωσης του κινδύνου. Στην εν λόγω γνώµη προσδιορίζεται ένας κατάλογος 
ειδών φυτών τα οποία είναι ευπαθή στα ευρωπαϊκά και µη ευρωπαϊκά αποµονωθέντα στελέχη του X. 
fastidiosa (βλ. συνηµµένο έγγραφο ΙΙ). Καθώς, ο εν λόγω κατάλογος φυτών είναι µεγαλύτερος από τον 
κατάλογο που καθορίστηκε στην Εκτελεστική Απόφαση 2014/497/ΕΕ της Επιτροπής, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή έκρινε σκόπιµο η νέα Απόφαση 2015/789/ΕΕ να εφαρµόζεται σε µεγαλύτερο κατάλογο ειδών 
από εκείνον της Εκτελεστικής Απόφασης 2014/497/ΕΕ [βλ. Κατάλογο φυτών που είναι γνωστό ότι 
είναι ευπαθή στα ευρωπαϊκά και µη ευρωπαϊκά αποµονωθέντα στελέχη του συγκεκριµένου 
οργανισµού («συγκεκριµένα φυτά») των 27 γενών και 160 ειδών στο Παράρτηµα Ι της Απόφασης 
2015/789/ΕΕ].  
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 Ως εκ τούτου, όσον αφορά την ενδοκοινοτική διακίνηση, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 9 της 
ισχύουσας Εκτελεστικής Απόφασης 2015/789/ΕΕ της Επιτροπής, µε θέµα «∆ιακίνηση των συγκεκριµένων 
φυτών στο Εσωτερικό της Ένωσης», «η διακίνηση στο εσωτερικό της Ένωσης, εντός ή εκτός των 
οριοθετηµένων περιοχών1, των συγκεκριµένων φυτών των 27 γενών και 160 ειδών, τα οποία απαριθµούνται 
στο Παράρτηµά της Ι, τα οποία καλλιεργήθηκαν, έστω για ένα µέρος της ζωής τους, σε οριοθετηµένη 
περιοχή που έχει καθοριστεί σύµφωνα µε το άρθρο 4, απαγορεύεται». Σύµφωνα µε την παράγραφο 7 του 
ίδιου άρθρου όλα τα φυτά της παραγράφου 1 µπορούν να διακινηθούν προς και εντός του εδάφους της Ένωσης 
µόνο εάν συνοδεύονται από φυτοϋγειονοµικό διαβατήριο, που καταρτίζεται και εκδίδεται σύµφωνα µε την 
οδηγία 92/105/ΕΟΚ της Επιτροπής, η οποία ενσωµατώθηκε στο εθνικό δίκαιο µε το Π.∆. 30/2006 (Α΄ 28). 
Σύµφωνα µε την παράγραφο 6 του ίδιου άρθρου, τα συγκεκριµένα φυτά που διακινούνται διαµέσου ή εντός 
οριοθετηµένων περιοχών µεταφέρονται σε κλειστούς περιέκτες ή συσκευασίες, γεγονός που αποτρέπει την 
επιµόλυνση από το X. fastidiosa ή οποιονδήποτε από τους φορείς του. Στην περίπτωση που από τους 
ελέγχους αποδειχτεί ότι οι όροι που καθορίζονται στο άρθρο 9 δεν πληρούνται, ακολουθεί άµεση 
καταστροφή του µη συµµορφούµενου φυτού επιτόπου ή σε κοντινή τοποθεσία, σύµφωνα µε το άρθρο 13, µε 
θέµα «Μέτρα στην περίπτωση µη συµµόρφωσης µε το άρθρο 9», της εν λόγω Απόφασης.  
 
 
 Όσον αφορά την εισαγωγή από τρίτες χώρες, σύµφωνα µε i. το άρθρο 16, µε θέµα «Είσοδος στην 
Ένωση συγκεκριµένων φυτών καταγωγής τρίτης χώρας στην οποία δεν έχει εµφανιστεί ο 
συγκεκριµένος οργανισµός» και ii. το άρθρο 17, µε θέµα «Είσοδος στην Ένωση συγκεκριµένων φυτών 
καταγωγής τρίτης χώρας στην οποία είναι γνωστή η παρουσία του συγκεκριµένου οργανισµού», της 
ισχύουσας Εκτελεστικής Απόφασης 2015/789/ΕΕ της Επιτροπής, καθώς και iii. το έγγραφο 
(2015)2010242 - 12.05.2015/ SANCO.E2/PdR/pm (2015) 2244531 της Επιτροπής της ΕΕ, µε θέµα «Entry 
into force of the new EU Commission Implementing Decision as regards measures to prevent the introduction 
into and the spread within the Union of Xylella fastidiosa (Wells et al.)» (βλ. συνηµµένο έγγραφο ΙΙΙ), τα 
συγκεκριµένα φυτά των 27 γενών και 160 ειδών, τα οποία απαριθµούνται στο Παράρτηµα Ι της εν λόγω 
Απόφασης, καταγωγής τρίτης χώρας µπορούν να εισαχθούν στην Ένωση εάν µεταξύ άλλων συνοδεύονται 
από φυτοϋγειονοµικό πιστοποιητικό και πριν την εισαγωγή των εν λόγω φυτών υπάρχει γραπτή 
επίσηµη δήλωση του Εθνικού Οργανισµού Προστασίας Φυτών (ΝΡΡΟ) της τρίτης χώρας η οποία 
απευθύνεται στην Επιτροπή της ΕΕ ως εξής: 
 
α. Στην περίπτωση που στη χώρα από την οποία κατάγονται τα φυτά δεν έχει εµφανιστεί το βακτήριο 
X. fastidiosa (X. fastidiosa Free Country): 
επίσηµη δήλωση ότι τo X. fastidiosa δεν έχει εµφανιστεί στη χώρα (βλ. παράγραφο α του άρθρου 16 της 
Εκτελεστικής Απόφασης 2015/789/ΕΕ). 
 
β. Στην περίπτωση που στη χώρα από την οποία κατάγονται τα φυτά είναι γνωστή η παρουσία του X. 
fastidiosa:  
β1) επίσηµη δήλωση µε το όνοµα της περιοχής ότι τα συγκεκριµένα φυτά κατάγονται από περιοχή 
απαλλαγµένη από το X. fastidiosa (X. fastidiosa Pest Free Area), όπως βεβαιώνεται από την οικεία εθνική 
υπηρεσία φυτοπροστασίας σύµφωνα µε τα σχετικά διεθνή πρότυπα για τα φυτοϋγειονοµικά µέτρα (βλ. 
παράγραφο 2 του άρθρου 17 της Εκτελεστικής Απόφασης 2015/789/ΕΕ)· 
β2) επίσηµη δήλωση ότι τα συγκεκριµένα φυτά έχουν παραχθεί σε έναν ή περισσότερους τόπους 
παραγωγής, οι οποίοι πληρούν τις απαιτήσεις που καθορίζονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 17 της 
Εκτελεστικής Απόφασης (X. fastidiosa Pest Free Production) µε τις ονοµασίες και τις διευθύνσεις των 
τόπων παραγωγής (βλ. παραγράφους 3 & 4 του άρθρου 17 της Εκτελεστικής Απόφασης 2015/789/ΕΕ). 
 
                                                 
 
1 Σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 4, µε θέµα «Καθορισµός οριοθετηµένων περιοχών», η οριοθετηµένη περιοχή 
αποτελείται από την προσβεβληµένη ζώνη και µια ζώνη ασφαλείας.  
 Όσον αφορά την παρουσία του X. fastidiosa στην επαρχία Lecce της Νότιας Ιταλίας, η προσβεβληµένη ζώνη 
περιλαµβάνει τουλάχιστον ολόκληρη την επαρχία. 
 Η ζώνη ασφαλείας έχει πλάτος τουλάχιστον 10 km, γύρω από την προσβεβληµένη ζώνη. 
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 Επισηµαίνουµε ότι µε το άρθρο 15 της ισχύουσας Απόφασης απαγορεύεται η είσοδος στην Ένωση 
φυτών Coffea προς φύτευση, εκτός των σπόρων, καταγωγής από την Κόστα Ρίκα ή την Ονδούρα.2  
 
 
 Οι φορείς στους οποίους κοινοποιείται το παρόν έγγραφο παρακαλούνται να ενηµερώσουν τα 
εµπλεκόµενα στην παραγωγή και διακίνηση φυτών µέλη τους για τις αλλαγές στη φυτοϋγειονοµική 
νοµοθεσία του X. fastidiosa (Εκτελεστική Απόφαση 2015/789/ΕΕ της Επιτροπής της 18ης Μαΐου 2015 στη 
θέση της Απόφασης 2014/497/ΕΕ της 23ης Ιουλίου 2014) και ιδιαιτέρως τους εισαγωγείς φυτών και 
εµπορικούς συνεργάτες (trade partners) για τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται, προκειµένου να 
είναι δυνατή η εισαγωγή στην Ένωση των φυτών των 27 γενών και 160 ειδών του Παραρτήµατος Ι της 
ισχύουσας Απόφασης που κατάγονται από τρίτες χώρες, προωθώντας το παρόν έγγραφο µέσω ηλεκτρονικής 
αλληλογραφίας ή µε όποιο άλλο πρόσφορο µέσο. 
 
 
 

Μ.Ε.Π. 
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 
 
 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΥΛΟΥ 
 

 
 
 
 
Συνηµµένα:  
 
Ι. Η Εκτελεστική Απόφαση 2015/789/ΕΕ της Επιτροπής (Ια. ελληνική και Ιβ. αγγλική γλώσσα). 
 
ΙΙ. EFSA PLH Panel (EFSA Panel on Plant Health), 2015. Scientific Opinion on the risks to plant health 
posed by Xylella fastidiosa in the EU territory, with the identification and evaluation of risk reduction 
options. EFSA Journal 2015·13(1):3989, 262 σελ.. 
 
ΙΙΙ. Το έγγραφο (2015)2010242 - 12.05.2015/ SANCO.E2/PdR/pm (2015) 2244531 της Επιτροπής της ΕΕ, 
µε θέµα «Entry into force of the new EU Commission Implementing Decision as regards measures to prevent the 
introduction into and the spread within the Union of Xylella fastidiosa (Wells et al.)». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 
2 Υπενθυµίζουµε τις διαπιστώσεις παρουσίας στην Ολλανδία, στη Γερµανία, στη Σλοβακία και στην Ιταλία του εν λόγω 
επιβλαβούς βακτηρίου καραντίνας σε εργαστηριακές εξετάσεις ασυµπτωµατικών φυτών Coffea arabica αποστολών προέλευσης 
Κόστα Ρίκα και Ονδούρας (βλ. έγγραφό µας 2009/21.04.2015). 
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2. κ. Ιωάννη Ταχµατζίδη, Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονοµίας Π.Κ.Μ. 
 
3. κα Γερακίνα Μπισµπινά, Εντεταλµένη Περιφερειακή Σύµβουλο Μ.Ε.Θ. 
 
4. κα Κωνσταντία Σαλογιάννου, Αν. Προϊσταµένη της Γενικής ∆/νσης Περιφερειακής Αγροτικής 

Οικονοµίας & Κτηνιατρικής 
 
5. Γραφείο Τύπου Π.Κ.Μ. 
 Τηλεοµοιότυπο: 2310 424125 
 Ηλεκτρονική ∆/νση: press@pkm.gov.gr (Μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας) 
 
6. ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας Π.Κ.Μ. 
 
7. ∆ήµους Μ.Ε. Θεσσαλονίκης [Υπ’ όψιν Γεωπόνων (Μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας)] 
 
8. Αγροτικούς Συνεταιρισµούς Μ.Ε. Θεσσαλονίκης [Υπ’ όψιν Γεωπόνων (Μέσω ηλεκτρονικής 

αλληλογραφίας)] 
 
9. Γεωτεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) - Παράρτηµα Κεντρικής Μακεδονίας 
 Ελευθερίου Βενιζέλου 64, Θεσσαλονίκη, Ηλεκτρονική ∆/νση: geotekma@otenet.gr [Υπ’ όψιν κου 

Νικολάου Γαβαλά (Μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας)] 
 
10. Σωµατείο Γεωπόνων Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας & Οµοσπονδία Συλλόγων Γεωπόνων Ιδιωτικών 

Υπαλλήλων Ελλάδας (Ο.Σ.Γ.Ι.Υ.Ε.), Μαραθώνος 11, Τ.Κ.: 546 38, Ηλεκτρονική ∆/νση: 
osgiye@gmail.com [Υπ’ όψιν Βασιλείου Γουτούλη (Μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας)] 

 
11. Καταστήµατα Εµπορίας Γεωργικών Φαρµάκων  
 [Υπ’ όψιν υπευθύνων επιστηµόνων (µέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας)] 
 
12. Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης  
 Τσιµισκή 29, 546 24, Θεσσαλονίκη 
 
13. Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης 
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Ηλεκτρονική ∆/νση: MIS@epepthe.gr (και µέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας) 
 

14. Τελωνεία Μ.Ε. Θεσσαλονίκης 
 Ι. Α Τελωνείο Εισαγωγών, Εξαγωγών Θεσ/νίκης, Κεντρική Λαχαναγορά, Τ.Κ.: 561 22 Μενεµένη 

Θεσ/νίκης, Τηλέφωνο: 2310 544444, Τηλεοµοιότυπο: 2310 227841 
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