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Εισαγωγή
Το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας
(Υ.Π.Α.Π.ΕΝ.) όπως συστάθηκε με το άρθρο 3 του π.δ. 24/2015 ( Α΄ 20), σε
συνδυασμό με το π.δ. 100/2014 (Α΄ 167) έχει ως αποστολή μεταξύ άλλων, τη
διατήρηση και βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος, το χωροταξικό και
πολεοδομικό σχεδιασμό της χώρας και την προώθηση της ανάπτυξης στους τομείς
της ενέργειας και των ορυκτών πρώτων υλών, σύμφωνα με τις αρχές της βιώσιμης
ανάπτυξης. Για την επίτευξη της αποστολής του, το Υπουργείο, έχοντας επιτελικό
και συντονιστικό ρόλο, σχεδιάζει και προωθεί, εκτός των άλλων, τη χάραξη εθνικής
δασικής πολιτικής στο πλαίσιο των πολλαπλών λειτουργιών των δασικών
οικοσυστημάτων (άρθρο 1 του π.δ. 100/2014, Α΄167, όπως ισχύει).
Η Δασική Υπηρεσία είναι ο κύριος φορέας σχεδιασμού, εισήγησης και άσκησης
της δασικής πολιτικής, της διαχείρισης, ανάπτυξης και προστασίας των δημοσίων
δασών και δασικών εκτάσεων αλλά και ο υπεύθυνος φορέας δασοτεχνικής και
δασοπολιτικής εποπτείας και επιτήρησης των μη δημοσίων δασών και του εν γένει
δασικού περιβάλλοντος.
Η Κεντρική Δασική Υπηρεσία, διοικητικά εκφράζεται με τη Γενική Δ/νση
Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών & Αγροπεριβάλλοντος, η οποία υπάγεται στη
Γενική Γραμματεία του πρώην Υ.Π.Ε.Κ.Α. (άρθρο 12 του π.δ. 100/2014, Α΄167, όπως
ισχύει). Σε αποκεντρωμένο επίπεδο, η αρμοδιότητα της άσκησης και υλοποίησης
της δασικής πολιτικής, ανήκει στις Δασικές Υπηρεσίες των επτά

(7)

Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, σε επιταγή του νόμου 3852/10
(Πρόγραμμα «Καλλικράτης»).
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Χάρτης Ι: Οι 13 Περιφέρειες της Χώρας

Τα χρώματα αντιστοιχούν στις 13 αιρετές Περιφέρειες, οι οποίες συγκροτούν τις 7
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, ως εξής :
1. Μακεδονίας - Θράκης
2. Ηπείρου - Δ. Μακεδονίας
3. Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας
4. Πελοποννήσου – Δ. Ελλάδας και Ιονίου
5. Αττικής
6. Κρήτης
7. Αιγαίου
Με μαύρη γραμμή χωρίζονται οι Περιφερειακές Ενότητες και με λευκή οι Δήμοι.
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1. ΓΕΝΙΚΑ
1.1.

Ισχύουσα οργανωτική διάρθρωση

Με το π.δ. 189/2010 (Α΄ 221), η αρμοδιότητα της δασικής πολιτικής, σε
επίπεδο σχεδιασμού και χάραξης αυτής, μεταφέρθηκε από το Υπουργείο
Αγροτικής

Ανάπτυξης

&

Τροφίμων

στο

νεοσυσταθέν

τότε

Υπουργείο

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Όμως με το π.δ. 24/2015 ( Α΄
20) συστάθηκε το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, συγκροτούμενο από τις υπηρεσίες των πρώην ΥΠ.Α.Α.Τ, Υ.Π.Ε.Κ.Α. και
της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας. Σύμφωνα, με το ισχύον π.δ. 100/2014 (Α΄
167) «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής», ορίζεται ότι η Γενική Δ/νση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών &
Αγροπεριβάλλοντος υπάγεται στη Γενική Γραμματεία αυτού και οι στρατηγικοί
σκοποί της είναι ιδίως:
α) Ο προγραμματισμός δράσεων και η διασφάλιση χρηματοδοτικών μέσων για
την εφαρμογή της δασικής πολιτικής,
β) Η προστασία των δασικών οικοσυστημάτων και της δημόσιας περιουσίας
από κάθε κίνδυνο και απειλή,
γ) Η προστασία του Αγροτικού Περιβάλλοντος και της δημόσιας αγροτικής
περιουσίας,
δ) Η προστασία της δασικής βιοποικιλότητας των ειδών, των οικοσυστημάτων
και του τοπίου,
ε) Η αειφορική διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων της χώρας,
στ) Η λήψη μέτρων για τη διαχείριση της άγριας πανίδας και την άσκηση της
πολιτικής σε θέματα θήρας,
ζ) Ο συντονισμός και η παροχή οδηγιών για την υλοποίηση

έργων και

εργασιών υποδομής για την ανάπτυξη, την προστασία και τη αειφορική διαχείριση
των δασών,
η) Η υλοποίηση πολιτικών για την αναδάσωση καμένων και την αποκατάσταση
υποβαθμισμένων δασικών οικοσυστημάτων,
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θ) Η λήψη των κατάλληλων μέτρων για την προσαρμογή των δασικών
οικοσυστημάτων στην κλιματική αλλαγή και το μετριασμό των επιπτώσεων αυτής,
ι) Η εξασφάλιση της άρτιας εκτέλεσης και εφαρμογής των κατευθύνσεων και
οδηγιών και γενικότερα της δασικής πολιτικής που σχεδιάζεται από την Κεντρική
Υπηρεσία, αλλά και της εφαρμογής των τοπικών προγραμμάτων και μελετών και
της άρτιας εκτέλεσης των δασοτεχνικών έργων από τις Δασικές Υπηρεσίες των
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.
Οι στόχοι αυτής της σύγχρονης δασικής πολιτικής είναι η προστασία και η
ανάπτυξη των δασών, η μεγιστοποίηση των διαφόρων λειτουργιών του δάσους και
η διεύρυνση της έννοιας «αειφορική διαχείριση» ώστε να περιλάβει και τις άλλες
πέραν της ξυλοπαραγωγής προσφορές και λειτουργίες των δασών και κυρίως να
αναδειχτεί ο αδιαμφισβήτητος κοινωνικός και οικονομικός ρόλος των δασών.
Σε αποκεντρωμένο επίπεδο, η αρμοδιότητα της άσκησης και υλοποίησης της
δασικής πολιτικής, μεταφέρθηκε στις επτά (7) Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της
χώρας, σε επιταγή του νόμου 3852/10 (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»). Αποτέλεσμα
αυτής της υπαγωγής, ήταν η έκδοση των σχετικών Προεδρικών Διαταγμάτων και
συγκεκριμένα των 142/2010 (Α΄ 235), 135/2010 (Α΄ 228), 138/2010 (Α΄ 231),
141/2010 (Α΄ 234), 136/2010 (Α΄ 229), 143/2010 (Α΄ 236) και 139/2010 (Α΄ 232),
όπως ισχύουν. Ο Γενικός Γραμματέας της κάθε Αποκεντρωμένης Διοίκησης, είναι ο
εκπρόσωπος της Κυβέρνησης και υπεύθυνος για την άσκηση της κυβερνητικής
πολιτικής στη χωρική έκταση της, σύμφωνα με το άρθρο 101 του Συντάγματος,
επομένως και για την υλοποίηση της δασικής πολιτικής. Έτσι συστάθηκε σε κάθε
Αποκεντρωμένη Διοίκηση μία (1) Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών
Υποθέσεων, η οποία διαρθρώνεται ως ακολούθως (σε ότι αφορά τις Δασικές
υπηρεσίες, σύμφωνα και με τις διατάξεις του π.δ. 1213/81, (Α΄ 300), όπως ισχύει) :
●

Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών, με χωρική αρμοδιότητα
σε όλη την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, επομένως σύνολο υπηρεσιών επτά (7),

●

Διευθύνσεις Αναδασώσεων, με χωρική αρμοδιότητα στις Αποκεντρωμένες
Διοικήσεις Αττικής και Μακεδονίας – Θράκης, επομένως σύνολο υπηρεσιών
τρεις (3),
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●

Διευθύνσεις

Δασών

άνευ

Δασαρχείων,

με

χωρική

αρμοδιότητα

συγκεκριμένους νομούς (περιφερειακές ενότητες), επομένως σύνολο
υπηρεσιών είκοσι τρεις (23),
●

Διευθύνσεις Δασών μετά Δασαρχείων, με χωρική αρμοδιότητα τους
υπόλοιπους νομούς (περιφερειακές ενότητες), επομένως σύνολο υπηρεσιών
τριάντα μία (31),

●

Δασαρχεία (επιπέδου Διεύθυνσης), με χωρική αρμοδιότητα αυτή των
Επαρχείων, επομένως σύνολο υπηρεσιών ογδόντα (80). Εδώ θα πρέπει να
σημειωθεί ότι με το π.δ. 135/10 (Α’ 228) συστάθηκε το Δασαρχείο Υμηττού,
που όμως ουδέποτε μέχρι σήμερα στελεχώθηκε για να λειτουργήσει
(επομένως σύνολο υπηρεσιών 81).

●

Δασονομεία (επιπέδου γραφείων) και Δασοφυλάκεια, ως περαιτέρω
αποκεντρωμένες μονάδες, με βάση τα ιδιαίτερα διαχειριστικά και
ξυλοπαραγωγικά χαρακτηριστικά των δασικών οικοσυστημάτων, την
προσβασιμότητά τους (λόγω του ορεινού ανάγλυφου ή της νησιώτικης
φυσιογνωμίας) και λοιπά κοινωνικά χαρακτηριστικά.
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Χάρτης ΙΙ: Όρια περιοχών ευθύνης δασικών υπηρεσιών και έδρες τους

Υπόμνημα: Ενδεικτική Θέση
Έδρας Δασαρχείου – Δνσης Δασών άνευ Δασαρχείου
Όρια περιοχής
Ευθύνης Δασαρχείου - Δνσης Δασών άνευ Δασαρχείου

7

1.2.

Η δασική πολιτική μέχρι σήμερα

Η δασική πολιτική που ασκήθηκε στη χώρα μας μέχρι σήμερα, είχε σαν
βασικούς άξονες την οικονομική εκμετάλλευση των δασών για κάλυψη των
αναγκών σε δασικά προϊόντα με ταυτόχρονη απασχόληση του εργατικού
δυναμικού των δασόβιων και παραδασόβιων πληθυσμών, την προστασία των
εδαφών και των υποδομών από τα έντονα χειμαρρικά φαινόμενα, την προστασία
και ιδιαίτερη διαχείριση των περιοχών με μοναδικά χαρακτηριστικά όπως οι
Εθνικοί Δρυμοί, τα αισθητικά δάση, κτλ, την πυροπροστασία των δασών, την
προστασία και διαχείριση της άγριας πανίδας και τέλος την προστασία της
δημόσιας περιουσίας δεδομένης της έλλειψης εθνικού κτηματολογίου –
αναρτημένων και κυρωμένων δασικών χαρτών - δασολογίου και του πολύπλοκου
θεσμικού πλαισίου που διέπει τα ζητήματα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των
δασών στη χώρα μας.
Οι παραπάνω στόχοι για όσο χρονικό διάστημα η χρηματοδότηση της
δασοπονίας ήταν ικανοποιητική επιτεύχθηκαν σε σημαντικό βαθμό. Τέθηκε σε
εκμετάλλευση το σύνολο σχεδόν των παραγωγικών δασών της χώρας μας,
διανοίχτηκε δασικό οδικό δίκτυο, αυξήθηκε η παραγωγή δασικών προϊόντων που
βοήθησε στην ίδρυση και λειτουργία βιοτεχνιών και βιομηχανιών κατεργασίας
ξύλου, έγιναν σημαντικές επεμβάσεις με φράγματα και αναδασωτικά έργα για την
αντιμετώπιση του χειμαρρικού προβλήματος της χώρας και αναδασώθηκαν
σημαντικά δασικά εδάφη.

Οι δραστηριότητες αυτές έδωσαν σημαντική

απασχόληση στον παραδασόβιο πληθυσμό, ενίσχυσαν την τοπική οικονομία,
μείωσαν τις εισαγωγές προϊόντων ξύλου και ανακούφισαν έτσι την εθνική
οικονομία.
Αξιόλογες υποδομές έγιναν επίσης στον τομέα της προστασίας των δασών από
τις πυρκαγιές όπως διάνοιξη αντιπυρικών δασικών δρόμων και βελτίωση του
υπάρχοντος δασικού οδικού δικτύου, διάνοιξη και συντήρηση αντιπυρικών ζωνών,
πυροφυλάκια, υδατοδεξαμενές κτλ.
Δεν αντιμετωπίστηκε όμως στο σύνολό του το πρόβλημα της αποτελεσματικής
δασοπροστασίας σε ότι αφορά τόσο τις καταπατήσεις και τις παράνομες
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επεμβάσεις στα δάση και στις εν γένει δασικές εκτάσεις όσο και το πρόβλημα της
διαχρονικής εξασφάλισης των πηγών χρηματοδότησης για την πρόληψη και
αντιμετώπιση των διαφόρων κινδύνων. Σε ότι αφορά τις πηγές χρηματοδότησης
των έργων και δράσεων πρόληψης, γίνεται προσπάθεια κάθε έτος για
οποιαδήποτε δυνατότητα εξεύρεσής τους, όπως Τακτικός Προϋπολογισμός,
Δημόσιες Επενδύσεις, Πράσινο Ταμείο και συγχρηματοδοτούμενα Ευρωπαϊκά
Προγράμματα.

2. ΠΑΘΟΓΟΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Η υγεία των φυτών αποτελεί βασικό παράγοντα για τη βιώσιμη και
ανταγωνιστική γεωργία, κηπευτική και δασοκομία. Απαιτούνται υγιείς σπόροι και
πολλαπλασιαστικό υλικό για επικερδείς καλλιέργειες και για την εξασφάλιση
θέσεων εργασίας, καινοτομίας στον τομέα των φυτών και επισιτιστικής
ασφάλειας. Όσον αφορά τα δέντρα και τους θάμνους, η προστασία της υγείας των
φυτών είναι απαραίτητη για τη διατήρηση των δασών, του τοπίου και του
δημόσιου και ιδιωτικού πρασίνου της Ένωσης. Η υγεία των φυτών είναι επίσης
σημαντική για την προστασία της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημικών
υπηρεσιών. Οι επιβλαβείς οργανισμοί από άλλες ηπείρους είναι ιδιαίτερα
επικίνδυνοι. Τα ευρωπαϊκά φυτά και δέντρα συνήθως δεν έχουν κατάλληλη
γενετική ανθεκτικότητα έναντι αλλόχθονων επιβλαβών οργανισμών, οι οποίοι,
επιπλέον, συχνά δεν έχουν φυσικούς εχθρούς εδώ. Όταν εισάγονται στην Ευρώπη,
οι αλλόχθονες επιβλαβείς οργανισμοί προκαλούν σοβαρές οικονομικές ζημίες.
Μπορούν να εγκαθίστανται σε ξενιστές που δεν είχαν μέχρι τότε προσβληθεί, να
διασπείρονται γρήγορα από χώρα σε χώρα και να προκαλούν διαρκή μείωση της
απόδοσης και μόνιμη αύξηση του κόστους παραγωγής και ελέγχου. Οι συχνά
σοβαρές οικονομικές απώλειες υπονομεύουν την αποδοτικότητα και την
ανταγωνιστικότητα της γεωργίας και της δασοκομίας. Η εγκαθίδρυση νέων
επιβλαβών οργανισμών μπορεί να οδηγήσει σε εμπορικούς περιορισμούς από
τρίτες χώρες, πλήττοντας τις εξαγωγές της ΕΕ. Δεν μπορούν όλοι οι επιβλαβείς
οργανισμοί να αντιμετωπιστούν με φυτοφάρμακα και, κατά περίπτωση, η χρήση
φυτοφαρμάκων μπορεί να μην είναι επιθυμητή.
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2.1.

Κανονιστικό Πλαίσιο

Το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ για την υγεία των φυτών έχει ως στόχο
την προστασία της ευρωπαϊκής γεωργίας και δασοκομίας με την πρόληψη της
εισόδου και της διασποράς αλλόχθονων επιβλαβών οργανισμών. Το κύριο
εργαλείο εν προκειμένω είναι η οδηγία 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου1, η οποία
αντικατοπτρίζει επίσης τις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες στον εν λόγω τομέα. Το
φυτοϋγειονομικό καθεστώς (υγείας των φυτών) της ΕΕ είναι μοναδικό, με την
έννοια ότι πρόκειται για ένα ανοικτό καθεστώς: η διακίνηση φυτών και φυτικών
προϊόντων προς την Ένωση και εντός της Ένωσης επιτρέπεται με την προϋπόθεση
ότι τηρούνται οι ειδικοί περιορισμοί και απαιτήσεις ( π.χ. προέλευση από περιοχή
ελεύθερη επιβλαβών οργανισμών ή κατάλληλη επεξεργασία). Ωστόσο, ο μεγάλος
όγκος εισαγωγών από άλλες ηπείρους συνεπάγεται υψηλή πιθανότητα
μελλοντικών εστιών αλλόχθονων επιβλαβών οργανισμών. Το καθεστώς είναι
απαραίτητο

για

την

προστασία

της

υγείας,

της

οικονομίας

και

της

ανταγωνιστικότητας του τομέα φυτικής παραγωγής της ΕΕ, καθώς και για τη
διατήρηση της ανοικτής εμπορικής πολιτικής της Ένωσης. Ωστόσο, το ισχύον
κανονιστικό πλαίσιο έχει επικριθεί επειδή δεν είναι σε θέση να σταματήσει την
αυξανόμενη εισροή επικίνδυνων νέων επιβλαβών οργανισμών που οφείλεται στην
παγκοσμιοποίηση του εμπορίου. Επιπλέον, η κλιματική αλλαγή επιτρέπει στους
επιβλαβείς οργανισμούς να επιβιώσουν στην Ευρώπη, ενώ δεν θα μπορούσαν
κατά το παρελθόν, και καθιστά τις καλλιέργειες και τα οικοσυστήματα ακόμη πιο
ευάλωτα σε νέους επιβλαβείς οργανισμούς. Σημαντικές εστίες επικίνδυνων
επιβλαβών οργανισμών λόγω των εισαγωγών κατά τη διάρκεια της τελευταίας
δεκαετίας, που πλήττουν τη δασοκομία, έχουν συμβάλει στην κοινωνική και
πολιτική συνειδητοποίηση του κόστους και του αντίκτυπου της ανεπαρκούς
προστασίας.

2.2.

Εμπλεκόμενοι φορείς

Η χώρα μας ως μέλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι υποχρεωμένη να εφαρμόζει τη νομοθεσία του
Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου η οποία αφορά σε μέτρα προστασίας κατά της
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εξάπλωσης επιβλαβών οργανισμών για φυτά και φυτικά προϊόντα, που
προέρχονται από άλλα κράτη μέλη ή τρίτες χώρες. που μεταφέρονται μέσω του
εμπορίου και της διακίνησης φυτών, φυτικών προϊόντων, ξύλινων μέσων
συσκευασίας. Για το σκοπό έχει εκδοθεί η Οδηγία 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου και
έχει ενσωματωθεί με στην ελληνική νομοθεσία με το ΠΔ 365/2002 (ΦΕΚ Α΄307).
Αρμόδια Αρχή για το συντονισμό της εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος
ΠΔ 365/2002 (ΦΕΚ Α΄307) στη Χώρα και για τη συνεργασία με άλλες αρμόδιες
αρχές σε φυτοϋγειονομικά θέματα ορίζεται η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής
Παραγωγής του τότε Υπουργείου Γεωργίας, μετέπειτα ΥΠ.Α.Α.Τ και νυν Υ.Π.Α.Π.ΕΝ.
Με το ΠΔ 106/2011 (ΦΕΚ Α΄241) τροποποιήθηκε το προαναφερόμενο ΠΔ
365/2002 και η τότε Δ/νση Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος (νυν
Δ/νση Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος) ορίστηκε, όσον αφορά στους
επιβλαβείς οργανισμούς δασικού ενδιαφέροντος, συντονίστρια αρχή των δασικών
υπηρεσιών φυτοϋγειονομικού ελέγχου που δεν είναι άλλες από τις δασικές
υπηρεσίες της χώρας. Με την υπ’αριθμ. 10949/126220/16-10-2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ
Β΄2707/23-10-2013) ορίστηκαν οι δασικοί φυτοϋγειονομικοί ελεγκτές σε
Δασαρχεία και Δ/νσεις Δασών. Κάθε χρόνο εκδίδεται το ετήσιο πρόγραμμα
επισκοπήσεων βάσει του οποίου οι Φ/Ε εφαρμόζουν τη μεθοδολογία επισκόπησης
για κάθε επιβλαβή οργανισμό. Αποστέλλουν δείγματα στα επίσημα εργαστήρια για
εξέταση και στην περίπτωση επιβεβαίωσης εφαρμόζουν τα μέτρα που
προβλέπονται από τη νομοθεσία.

3. ΜΕΤΡΑ/ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ
Η εκδήλωση επιδημιών εντόμων και παθογόνων οργανισμών είναι γνωστό και
αναμενόμενο φαινόμενο στη δασική διαχείριση. Εντούτοις, κατά την τελευταία
εικοσαετία έχει αυξηθεί σημαντικά λόγω και των αλλαγών στο κλίμα αλλά και της
αυξημένης εισαγωγής επιβλαβών οργανισμών λόγω του διεθνούς εμπορίου.
Σε ότι αφορά την αλλαγή του κλίματος, τα δάση επηρεάζονται από τη
μεταβολή στη συχνότητα, στην ένταση, στη διάρκεια και στον χρονισμό των
διαταραχών, όπως η εκδήλωση επιδημιών εντόμων και παθογόνων οργανισμών.
Το κλίμα επιδρά με άμεσο τρόπο τόσο στην επιβίωση και εξάπλωση των εντόμων
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και των παθογόνων οργανισμών όσο και στην ευπάθεια των δασικών
οικοσυστημάτων. Μεταβολές στη θερμοκρασία ή στις βροχοπτώσεις επηρεάζουν
τα ποσοστά επιβίωσης και αναπαραγωγής καθώς και τη διασπορά και γεωγραφική
εξάπλωση των εν λόγω ειδών. Αυτού του είδους η επίδραση φαίνεται καθαρά στην
περίπτωση του φλοιοφάγου εντόμου Ips typographus, το οποίο ενώ είχε δύο
γενιές ανά έτος στην Νότια Ευρώπη, προσφάτως, εμφανίζει και τρίτη γενιά ανά
έτος. Επιπρόσθετα, η ξηρασία επιδρά στην άμυνα των δέντρων και τα
αποδυναμώνει, διευκολύνοντας την αύξηση και άλλων φλοιοφάγων εντόμων. Ο
ίδιος μηχανισμός συμβάλει σε πλήθος οξειών προσβολών εντόμων ή/και
παθογόνων σε δάση όπως τα Peridermium pini (σε δασική πεύκη), Epinotia
subsequana και Pityokteines spinidens (κεφαλληνιακή ελάτη) και πολλών άλλων.
Επιπλέον, φαινόμενα νέκρωσης και υποχώρησης των δασών που αποδίδονται
σε επιδημίες εντόμων και παθογόνων οργανισμών καταγράφονται και σε άλλες
κρίσιμες περιπτώσεις οι οποίες θα αντιμετωπιστούν κατά προτεραιότητα, όπως
Ceratocystis fimbriata f. sp. platani. (σε πλατάνια), Cryphonectria parasitica
(καστανιά και δρυς) και Phytophthora ramorum (σε διάφορα δασικά είδη).
Τα παραπάνω καθιστούν αναγκαία την λήψη μέτρων προστασίας κατά της
εξάπλωσης επιβλαβών οργανισμών στο εσωτερικό της Χώρας ή μέσω αυτής σε
άλλο κράτος μέλος με μέσα που συνδέονται με τη διακίνηση φυτών ή φυτικών
προϊόντων και άλλων αντικειμένων στο εσωτερικό ενός κράτους μέλους.

3.1.

Στόχοι της Δασικής Υπηρεσίας

Οι κύριοι στόχοι της Δασικής Υπηρεσίας όσον αφορά τους παθογόνους
οργανισμούς είναι η προστασία των φυτών κατά των οργανισμών αυτών και η
καταπολέμηση τους στην Ελλάδα δια μέσου του κοινοτικού φυτοϋγειονομικού
καθεστώτος που εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα ως χώρο χωρίς
εσωτερικά σύνορα και αποβλέπει στη μεθοδική και επιτόπιο καταστροφή τους.
Σύμφωνα με το ΠΔ 365/2002 (ΦΕΚ Α΄307) θεσπίζονται τα μέτρα προστασίας
κατά της εισαγωγής στη Χώρα ή μέσω αυτής στα άλλα κράτη μέλη οργανισμών
επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα, που προέρχονται από άλλα κράτη
μέλη ή τρίτες χώρες, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2000/29/ΕΚ του
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Συμβουλίου (L169/1, 10.7.2000) και τις Οδηγίες 92/90/ΕΟΚ (L344/38, 26.11.92),
93/50/ΕΚ (L205/22, 17.8.1993 ), 93/51/ΕΟΚ (L205/24, 24.6.93), 94/3/ ΕΟΚ (L32/37,
21.1.94), [Αρχή Τροποποίησης] 2001/32/ΕΚ (L127/38, 9.5.2001)– ΔΙΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Η
ΩΣ ΑΝΩ ΟΔΗΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 122804/08, ΦΕΚ-2028 Β/1-10-08 ΑΠΟΦΑΣΗ
ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Ισχύς από 23 Ιουλίου 2008) [Τέλος Τροποποίησης], 2001/33/ΕΚ
(L127/42, 9.5.2001), 2002/28/ΕΚ (L77/23, 20.3.2002) και 2002/29/ΕΚ (L77/26,
20.3.2002) της Επιτροπής.

3.2.

Σχέδια Δράσης - Κατάλογος επιβλαβών οργανισμών

Όσον αφορά τις προληπτικές δράσεις που αφορούν παράσιτα και ασθένειες, ο
κίνδυνος εμφάνισης σχετικής ασθένειας πρέπει να στηρίζεται από επιστημονικές
αποδείξεις και να αναγνωρίζεται από επιστημονικούς δημόσιους οργανισμούς.
Σύμφωνα με τον παρακάτω κατάλογο, ο οποίος συντάχθηκε για τις ανάγκες
της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 (όπως και το παρόν Σχέδιο), κατ’
εφαρμογή του άρθρου 24 του Κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013, παρατίθενται οι
οργανισμοί που είναι επιβλαβείς για τα δασικά είδη και μπορούν να προκαλέσουν
καταστροφή καθώς και το Νομικό πλαίσιο βάσει του οποίου απορρέουν τα Μέτρα
προστασίας που είναι απαραίτητο να ληφθούν.
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Πίνακας Ι: Κατάλογος επιβλαβών οργανισμών που προκαλούν σημαντικές ζημιές
σε δασικά είδη
Επιβλαβής οργανισμός
(Harmful organism)

Ξενιστές
(Hosts)

Ευρωπαϊκή νομοθεσία
EU regulations

Commission Decisions
2008/840/CE, 2010/380/EU

Dryocosmus kuriphilus

Fagus spp., Salix spp,
Populus spp., Acer spp.,
Ulmus spp., Aesculus
hippocastanum, Alnus spp.,
Betula spp., Carpinus spp.,
Corylus spp., Platanus spp.
Castanea spp.

Gonipterus scutellatus

Eucalyptus spp.

Rhynchophorus ferrugineus

Phoenix spp., Cocos
nucifera

Marchalina hellenica
Epinotia subsequana
Thaumetopoea pityocampa
Lymantria dispar
Scolytinae

Pinus spp.
Abies spp.
Pinus spp.
Quercus spp. κ.ά.
Pinaceae - Fagaceae

Έντομα
Anoplophora chinensis

Commission Decision
2006/464/CE
Council Directive
2000/29/EC
Commission Decisions
2007/365/CE, 2008/776/CE,
2010/467/EU

Μύκητες
Ceratocystis platani

Platanus spp.

Cryphonectria parasitica

Castanea spp.

Gibberella circinata

Pinus spp., Pseudotsuga
menziesii
Περισσότερα από 150
φυτικά είδη

Phytophthora ramorum

Phytophthora spp.
Seiridium cardinale
Heterobasidion annosum

Council Directive
2000/29/EC
Council Directive
2000/29/EC
Commission Decision
2007/433/CE
Commission Decisions
2002/757/CE,
2004/426/CE, 2007/201/CE

Castanea spp. κ.ά.
Cupressus spp., Juniperus
spp.
Abies spp., Picea spp.,
Pinus spp.

Νηματώδεις
Bursaphelenchus xylophilus

Pinus spp.

Commission Decision
2006/133/EC
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Επιπλέον με την υλοποίηση του προγράμματος των συστηματικών επισήμων
Επισκοπήσεων (Surveys) κάθε έτους, η επικαιροποίηση των μεθοδολογιών τους, η
καταγραφή της συμμετοχής των υπηρεσιών φυτοϋγειονομικού ελέγχου και των
προβλημάτων που διαπιστώθηκαν από τις υπηρεσίες φυτοϋγειονομικού ελέγχου
και τα επίσημα εργαστήρια υπάρχει παρακολούθηση και έγκαιρη αντιμετώπιση
των επιβλαβών οργανισμών καραντίνας.

Αθήνα, 10 Μαρτίου 2015
ΟΙ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ
ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ
1.

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΥΤΛΑ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΝΣΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΚΟΥΝΤΟΥΦΑΣ

ΔΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΚΑΛΗΣ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

15

