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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. Φύλλου 2912

ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ

22 ∆εκεµβρίου 2011

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθµ. 102569
Ορισµός των δασικών υπηρεσιών φυτοϋγειονοµικού
ελέγχου, των δασικών φυτοϋγειονοµικών ελεγκτών
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης και καθορισµός των
καθηκόντων τους.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ −
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης−
Πρόγραµµα Καλλικράτης» και των σε εκτέλεση αυτού
εκδοθέντων Π.∆.
β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, όπως κωδικο−
ποιήθηκε και τέθηκε σε ισχύ µε το άρθρο πρώτο του
Π.∆. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
γ) Των άρθρων 1 παράγραφος 3 και 2 παράγραφος 1
στοιχείο ζ) του Π.∆. 365/02 (ΦΕΚ Α΄ 307) «Μέτρα προ−
στασίας κατά την εισαγωγή στη χώρα ή µέσω αυτής
σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης οργα−
νισµών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα
και κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της, σε
συµµόρφωση προς την οδηγία 2000/29/Ε.Κ. του Συµ−
βουλίου και των Οδηγιών 92/90/ΕΟΚ, 93/50/ΕΟΚ, 93/51/
ΕΟΚ, 94/3/ΕΟΚ, 2001/32/ΕΚ, 2001/33/ΕΚ, 2002/28/ΕΚ και
2002/29/ΕΚ της Επιτροπής», όπως ισχύει, καθώς και του
άρθρου 25 του ιδίου Π.∆., όπως ισχύει.
2. Το Π.∆. 65/2011 (Α΄ 147) «∆ιάσπαση του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης στα Υπουργεία: α) Εσωτερικών και β)
∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυ−
βέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονοµίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλασσίων Υπο−
θέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και µεταφορά στον
Πρωθυπουργό των Γενικών Γραµµατειών Ενηµέρωσης
και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου

Μάθησης και Θρησκευµάτων της Γενικής Γραµµατείας
Νέας Γενιάς».
3. Την υπ’ αριθ. 196018/2011 (B΄ 2741) κοινή απόφαση
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανά−
πτυξης και Τροφίµων «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στους
Υφυπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων Ιω−
άννη ∆ριβελέγκα και Αστέριο Ροντούλη».
4. Τις προτάσεις των ∆ιευθύνσεων ∆ασών και των
∆ασαρχείων της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης για τον
ορισµό των δασικών φυτοϋγειονοµικών ελεγκτών.
5. Την εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Προστασίας Φυτικής
Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων.
6. Το γεγονός ότι από την εφαρµογή της παρούσας
απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισµού, αποφασίζουµε:
Άρθρο 1
Σκοπός
Με την παρούσα απόφαση ορίζονται οι δασικές υπη−
ρεσίες φυτοϋγειονοµικού ελέγχου, οι δασικοί φυτοϋγει−
ονοµικοί ελεγκτές και καθορίζονται τα καθήκοντά τους
για την εφαρµογή της φυτοϋγειονοµικής νοµοθεσίας
στα δασικά φυτά, στα δασικά φυτικά προϊόντα και στα
άλλα αντικείµενα δασικής σηµασίας
Άρθρο 2
Καθήκοντα
1. Στους δασικούς φυτοϋγειονοµικούς ελεγκτές, ανατί−
θενται τα καθήκοντα εφαρµογής της φυτοϋγειονοµικής
νοµοθεσίας όπως εκάστοτε ισχύει, στα δασικά φυτά,
στα δασικά φυτικά προϊόντα και στα άλλα αντικείµενα
δασικής σηµασίας που αφορούν:
α) τις δασικές εκτάσεις,
β) τα άλση,
γ) τα δασικά φυτώρια,
δ) ορισµένες εγκαταστάσεις, όπως είναι οι εγκατα−
στάσεις επεξεργασίας, µεταχείρισης και αποθήκευσης
της ξυλείας (π.χ πριστήρια, εγκαταστάσεις επεξεργα−
σίας και αποθήκευσης της ξυλείας) και
ε) άλλες περιπτώσεις, όπως είναι οι περιοχές κοντά
σε λιµένες, αεροδρόµια ή κατά µήκος των οδικών αρ−
τηριών.
2. Στους δασικούς φυτοϋγειονοµικούς ελεγκτές ανα−
τίθενται οι έλεγχοι που αφορούν:
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α) Τον έλεγχο των αιτήσεων για την εγγραφή στο
µητρώο των υπόχρεων (παραγωγών, διακινητών ή των
ενώσεων αυτών) για τα δασικά φυτά, τα δασικά φυτικά
προϊόντα και τα άλλα αντικείµενα δασικής σηµασίας της
παραγράφου 1 της παρούσας απόφασης, σύµφωνα µε
το άρθρο 13 του Π.∆. 365/2002 (Α΄ 307) όπως ισχύει.
i) Για την εγγραφή στο µητρώο κάθε υπόχρεος υπο−
βάλλει αίτηση στη ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας
και Κτηνιατρικής, Τµήµα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονοµι−
κού Ελέγχου της οικείας Περιφερειακής Ενότητας. Η εν
λόγω υπηρεσία διαβιβάζει αντίγραφο της αίτησης και
των συνοδευτικών στοιχείων (φάκελο) στην οικεία ∆ι−
εύθυνση ∆ασών για τον επιτόπιο προβλεπόµενο έλεγχο,
µε κοινοποίηση στον αιτούντα.
ii) Το αποτέλεσµα του ανωτέρω ελέγχου αποστέλλε−
ται από τη ∆ασική υπηρεσία στον υπόχρεο και στη ∆ι−
εύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής, Τµήµα
Ποιοτικού και Φυτοϋγειονοµικού Ελέγχου της σχετικής
Περιφερειακής Ενότητας, η οποία διατηρεί το αρχείο
του µητρώου για την εν λόγω Περιφερειακή Ενότητα.
iii) Οι δασικές υπηρεσίες φυτοϋγειονοµικού ελέγχου
έχουν πρόσβαση στο αρχείο του εν λόγω µητρώου.
β) Ο έλεγχος για την έγκριση του περιεχοµένου και
του τύπου ενός:
i) φυτοϋγειονοµικού διαβατηρίου.
ii) φυτοϋγειονοµικού διαβατηρίου για µία Προστατευ−
όµενη Ζώνη (Π.Ζ).
iii) φυτοϋγειονοµικού διαβατηρίου αντικατάστασης.
iv) φυτοϋγειονοµικού διαβατηρίου αντικατάστασης
για µία Π.Ζ.
γ) Οι τακτικοί έλεγχοι στις εγκαταστάσεις των εγγε−
γραµµένων στο µητρώο, σύµφωνα µε το άρθρο 14 του
Π.∆.365/2002 (Α΄ 307) όπως ισχύει.
δ) Οι σποραδικοί έλεγχοι στην εσωτερική αγορά, σύµ−
φωνα µε το άρθρο 14 του Π.∆.365/2002 (Α΄ 307) όπως
ισχύει.
ε) Οι επιλεκτικοί έλεγχοι (κατευθυνόµενοι), στην πε−
ρίπτωση που υπάρχουν ενδείξεις ότι δεν τηρήθηκαν
µία ή περισσότερες διατάξεις της φυτοϋγειονοµικής
νοµοθεσίας, σύµφωνα µε το άρθρο 14 του Π.∆.365/2002
(Α΄ 307) όπως ισχύει.
στ) Οι προβλεπόµενοι έλεγχοι στο πρόγραµµα και
στη µεθοδολογία των επισκοπήσεων (surveys), σύµφωνα
µε το άρθρο 2 παράγραφος 1 περίπτωση η) του Π.∆.
365/2002 (ΦΕΚ Α΄ 307) όπως ισχύει, το Π.∆. 27/2009 (Α΄
46) «Καθορισµός κανόνων διενέργειας επισκοπήσεων

για την αναγνώριση προστατευοµένων ζωνών στη Χώρα,
σε συµµόρφωση προς την Οδηγία 92/70/ΕΟΚ της Επι−
τροπής.», τον Κανονισµό 690/2008/ΕΚ (L193/1, 22.7.2008)
όπως ισχύει και τις Αποφάσεις της Επιτροπής της Ε.Ε.
ζ) Η λήψη των επισήµων µέτρων, σύµφωνα µε τα άρ−
θρα 12 παράγραφος 3 και 14 παράγραφος 4 του Π.∆.
365/2002 (Α΄ 307) όπως ισχύει.
η) Η εφαρµογή των µέτρων που προβλέπονται από
τους κανονισµούς και τις αποφάσεις της Επιτροπής της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) κατά ορισµένων επιβλαβών
οργανισµών καραντίνας.
θ) Η σύνταξη και αποστολή στην αρµόδια αρχή της
Χώρας (∆ιεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων),
της αιτιολογηµένης έκθεσης για την επιβολή των δι−
οικητικών κυρώσεων σύµφωνα µε το άρθρο 34α) του
Ν. 2147/1952 (Α΄ 155) όπως ισχύει.
ι) Η υποβολή µηνυτήριας αναφοράς στην οικεία Εισαγ−
γελική αρχή, για την επιβολή των ποινικών κυρώσεων
σύµφωνα µε το άρθρο 35 του Ν. 2147/1952 (Α΄ 155) όπως
ισχύει.
ια) Η άµεση έγγραφη ενηµέρωση της ∆ιεύθυνσης Προ−
στασίας ∆ασών και Φυσικού Περιβάλλοντος του Υπουρ−
γείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
και της ∆ιεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για
την τυχόν εµφάνιση ενός επιβλαβούς οργανισµού του
οποίου η παρουσία δεν ήταν προηγουµένως γνωστή.
ιβ) Η υλοποίηση των προβλεπόµενων µέτρων, σύµ−
φωνα µε το άρθρο 16 του Π.∆. 365/2002 (ΦΕΚ Α΄ 307)
όπως ισχύει, τους κανονισµούς και τις αποφάσεις της
Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.).
3. Μετά από έγγραφη εντολή του προϊσταµένου της
∆ιεύθυνσης ∆ασών, οι φυτοϋγειονοµικοί ελεγκτές των
οικείων ∆ασαρχείων µπορούν να ασκούν τα καθήκοντα
τους σε ολόκληρη την περιοχή δικαιοδοσίας της εν
λόγω ∆ιεύθυνσης, εφόσον στην εν λόγω περιοχή δεν
διατίθενται δασικοί φυτοϋγειονοµικοί ελεγκτές.
Άρθρο 3
∆ασικές υπηρεσίες φυτοϋγειονοµικού ελέγχου και
δασικοί φυτοϋγειονοµικοί ελεγκτές
Οι δασικές υπηρεσίες φυτοϋγειονοµικού ελέγχου και
οι δασικοί φυτοϋγειονοµικοί ελεγκτές ορίζονται σύµ−
φωνα µε το Παράρτηµα της παρούσας απόφασης που
έχει ως εξής:
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Άρθρο 4
Καταργούµενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, καταργείται η υπ΄αριθ. 120992/2008 (Β΄ 1555) κοινή απόφαση των Υπουρ−
γών Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων «Ορισµός δασικών φυτοϋγειονοµικών ελεγκτών» όπως
τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθ. 185957/2010 (Β΄ 1000) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων. Όπου γίνεται αναφορά στις εν λόγω καταργούµενες αποφάσεις νοείται η παρούσα απόφαση.
Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Νοεµβρίου 2011
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
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