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Μάιος 2015 - Αύγουστος 2016

Συνοπτική Έκθεση
ΠροτεινόµενοςΟδικός Χάρτης Ενεργειών
Περιφέρειας Κρήτης
για το Xylellafastidiosa(Ξυλέλλα)

Η ∆Ε του ΓΕΩΤΕΕ παραρτήµατος Κρήτης µετά από σχετική απόφαση στη συνεδρίαση της 14-52015 και κατόπιν του έγγραφου ορισµού των εκπροσώπων από τους φορείς στους οποίους
απευθύνθηκε, συνέστησε Συντονιστική Επιτροπή – Οµάδα Εργασίας που αποτελείταιαπό
ειδικούς επιστήµονες - στελέχηµέλη του παραρτήµατος που υπηρετούν σε νευραλγικές
εµπλεκόµενες υπηρεσίες, προκειµένου να προσεγγίσει το θέµα ολοκληρωµένα αντικειµενικά,
εξειδικευµένα και προπάντων υπεύθυνα.
Η εν λόγω Επιτροπή – Οµάδα Εργασίας:
1. αποτελείται από ειδικούς επιστήµονες - στελέχητων:
•
∆ΑΟ Περιφέρειας Κρήτης
•
ΤΕΙ Κρήτης
•
∆ΑΟΚ Περιφερειακών Ενοτήτων
•
∆/νση Αποκεντρωµένων Υπηρεσιών Κρήτης ΥΠ.Α.Α.Τ
 Τµήµα ΠΚΠΦ & ΠΕ
 Τµήµατα Αγροτικής Ανάπτυξης (Τ.Α.Α)
•
ΕΛΓΟ-∆ήµητρα
2. Είχε και έχει ως σκοπό την αδιάλειπτη παρακολούθηση της Ενωσιακής και Εθνικής
νοµοθεσίας,της εξέλιξης του παθογόνου βακτηρίου Xylellafastidiosaστην Ευρώπη,
τουακριβούς προσδιορισµού του ρόλου όλων των άµεσα ή έµµεσα εµπλεκόµενων
φορέων τόσο για την αποφυγή της έλευσης όσο και της καταστολής σε περίπτωση
εισόδου του µολύσµατος, καθώς και την επιστηµονικά τεκµηριωµένη - αντικειµενική και
απρόσκοπτη ενηµέρωση του κοινού.

Έτσι και σε πλήρη συµφωνία µε τοµε αρ. πρωτ. 3650/42842/7-4-2016,έγγραφοτου Τµ.
Φυτουγειονοµικού Ελέγχου, της ∆/νσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής,της Γεν. ∆/νσης
Βιώσιµης
Φυτικής
Παραγωγήςτου
ΥΠΑΑΤ
προς
την
Ένωση
Περιφερειών
Ελλάδας,συνέταξε«ΠροτεινόµενοΟδικό Χάρτη Ενεργειώνανά εµπλεκόµενο Φορέαγια την
Περιφέρεια Κρήτης για το Xylella fastidiosa (Ξυλέλλα)».
Το παρόν κείµενο είναι αποτέλεσµα 3 διευρυµένων συναντήσεων (3/11ου/2015, 27/11ου/2015,
19/4ου/2016) και πολλών µεµονωµένων ενδιάµεσων συνεργασιών,προκειµένου το σύνολο των
συναρµόδιων υπηρεσιών της περιφέρειας Κρήτης , να συνεργασθούν, να συντονισθούν και να
συναποφασίσουν όχι µόνο για το περιεχόµενο τουαλλά το κυριότερο για τον ρόλο του καθενός.
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Εισαγωγή:
Η Ελαιοκαλλιέργεια στην Κρήτη αποτελεί έναν από τους κρισιµότερους τοµείς του
αγροτοδιατροφικού τοµέα του νησιού που έχει σαφή επίδραση στον δευτερογενή, αφού
παράγονται µεσοσταθµικά περί τους100.000 tn ελαιολάδου µε µέση αξία τα
221.500.000,00 €, χωρίς τον συνυπολογισµό της προστιθέµενης αξίας από την
τυποποίηση.
Επίσης οφείλουµε να υπερτονίσουµε την συµβολή της ελαιοκαλλιέργειας στον πολιτισµό και
την κουλτούρα του νησιού µας που συνεισφέρει στην ταυτότητα του.

Η ελαιοκαλλιέργεια σήµερα στην Κρήτη
Συνολικός Αριθµός ελαιόδενδρων (33.000.000)
Συνολική έκταση ελαιοκαλλιέργειας ( 1.900.000 στρ.) (1/4 της έκτασης της νήσου
Συνολική ̟αραγωγή Ελαιολάδου ( µ.ο. τριετίας 2011-14 ) ( ̟ερ.100.000 τόνοι )
Καλλιεργούµενες ̟οικιλίες είναι Κορωνέικη ή ψιλολιά (90%), τσουνάτη και θρούµ̟ολιά
κ.α. (10%)
15.000.000
7.500.000
400.000

4.500.000

24.660

900.000
44.333

6.000.000
300.000

300.000
12.833

16.776

Πηγή: ∆/νσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής

Μέσο Παραγόµενο Ελαιόλαδο και Οικονοµικά Στοιχεία Ελαιοπαραγωγής ανά έτος
και ανά ΠΕ:
Περιφερειακή Ενότητα
Ηρακλείου
Λασιθίου
Ρεθύµνου
Χανίων
Σύνολο

Μ.Ο Ελαιόλαδο (tn)
περίπου 45.000
περίπου 17.000
περίπου 13.000
περίπου 25.000
Περίπου 100.000

Αξία (€)
>100.000.000
>37.500.000
>29.000.000
>55.000.000
>221.500.000

∆εν έχει συνυπολογιστεί η προστιθέµενη αξία στον τριτογενή τοµέα µέσω της τυποποίησης
και της εµπορίας του ελαιολάδου.

Xylellafastidiosa (Ξυλέλλα)
Πρόκειται για ένα βακτήριο που αναπτύσσεταιστα αγγεία του ξύλου, εµποδίζει την
κυκλοφορία νερού και θρεπτικών στοιχείων προκαλώντας σοβαρές επιπλοκές στις
λειτουργίες του φυτού. Το βακτήριο µεταδίδεται και εξαπλώνεται από έντοµα και προσβάλει
πολλά είδη φυτών (ελιά, αµπέλι, εσπεριδοειδή, πυρηνόκαρπα, αβοκάντο, κ.α.).
Στην Ελλάδα µέχρι σήµερα δεν υπάρχει αναφορά του παθογόνου. Λόγω της σοβαρότητας
του επιβλαβούς οργανισµού απαιτείται πολύ µεγάλη προσοχή και άµεση αναφορά ύποπτων
φυτών στις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων.
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Η επιτροπή κατά τις 3 συνεδριάσεις της,εντόπισε τα βασικά και κρίσιµα ζητήµατα που
αφορούν τόσο στην ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού όσο και σε άλλα που
σχετίζονται µε την εφαρµογή όσων προβλέπονται στην Εκτελεστική Απόφαση 789/2015.
∆ιαπιστώσεις:
Παρά το γεγονός
•
•
•

της ύπαρξης του Καν. Πλαισίου 2016/764/EEγια την πρόληψη της εισαγωγής και
εξάπλωσης του συγκεκριµένου οργανισµού
της διαδικασίας ελέγχων από τουςΦυτοϋγειονοµικούςΕλεγκτές (ΦΕ)
της διαδικασίας ελέγχων από το ΠΚΠΦ&ΠΕ

υπάρχουν ενδιάµεσα στάδια που χρειάζονται αποσαφήνιση σε σχέση µε τι µέτρα µπορούν
να ληφθούν και από ποιόν?
Παράλληλα διατυπώθηκαν πρόσθετοι προβληµατισµοί που αφορούν στα παρακάτω:
1. Ποια χαρακτηριστικά πρέπει να έχει µια ενηµερωτική καµπάνια προκειµένου να
διατηρεί τον κόσµο σε εγρήγορση, χωρίς να δηµιουργεί πανικό και αυτό είναι κάτι
που πρέπει να αναπτυχθεί άµεσα.
2. Ποιές είναι οι άµεσες και µακροπρόσθεσµες ενέργειες (step by step) που έχουν κάνει
τα άλλα κράτη µέλη που ήδη αντιµετωπίζουν το πρόβληµα.
3. Πως µπορεί να µελετηθεί το του συγκεκριµένο παθογόνο επι τόπου,αφούη Κρήτη
είναι «καθαρή περιοχή» ?.

Όλα τα παραπάνω και ακόµα περισσότερα προσεγγίζονται στον«ΠροτεινόµενοΟδικό
Χάρτη Ενεργειώνανά εµπλεκόµενο Φορέαγια την Περιφέρεια Κρήτης», ο
οποίοςδιαρθρώνεται στις εξής ενότητες:
Α. Σύστηµα ∆ιακυβέρνησης
Β. Κρίσιµα Ζητήµατα
Γ. Εξειδικευµένες Ενέργειες
∆. Ερευνητικά Projects
Ε. Συνολικός Προϋπολογισµός
ΣΤ. Συµπεράσµατα
Ζ. Σύνθεση τηςΣυντονιστικής Επιτροπής
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Α. Σύστηµα ∆ιακυβέρνησης
(Εµπλεκόµενοι – Ρόλοι)
Α1. ΓΕΩΤΕΕ:Συµβουλευτικός
Α2. ∆ΑΟ Περιφέρειας: Συντονισµός
Για τον προσδιορισµό των:









ενεργειών και πρωτοβουλιών για την ευκολότερη µετακίνηση των
Φυτοϋγειονοµικών Ελεγκτών (Φ.Ε)
ενεργειών Ενηµέρωσης Ευαισθητοποίησης ανά οµάδα στόχο
του είδους του υλικού για την καµπάνια ενηµέρωσης ευαισθητοποίησης
εταιρικών σχηµάτων για την δηµιουργίαΣυµπράξεων Καινοτοµίας για την
υλοποίηση ερευνητικών projectκαι πιθανόν επιχειρηµατικές δραστηριότητες
στο πλαίσιο της RIS3 Κρήτης
διερεύνηση δυνατότητας χρηµατοδότησης εκσυγχρονισµού του εξοπλισµού
και «επάνδρωσης» µε εξειδικευµένο τεχνικό προσωπικότου εργαστηρίου
αναφοράς στην Κρήτη για να µπορεί να ανταπεξέλθει στο πιθανό πλήθος των
απαιτούµενων ελέγχων
αναζήτηση χρηµατοδότησης για την υλοποίηση των προτεινόµενωνδράσεων

Α3. ∆ΑΟΚ ΠΕ& ∆/νση Αποκεντρωµένων Υπηρεσιών Κρήτης ΥΠ.Α.Α.Τ – Τµήµα
Π.Κ.Π.Φ & Π.Ε Ηρακλείου:Φυτοϋγειονοµικοί Έλεγχοι

Α.3.1 Ετήσιο Πρόγραµµα
Περιφερειακής Ενότητας

Φυτοϋγειονοµικών

Επισκοπήσεων

σε

επίπεδο

Καθορίζεται από το ΥΠΑΑΤ σε συνεργασία µε το ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ και το Εργαστήριο Βακτηριολογίας ΤΕΙ Κρήτης
∆ιενεργείται από τις τέσσερις ∆ΑΟΚ ΠΕ. Σύµφωνα µε την Υπουργική Απόφαση
8717/87833/22-8-2012 ορισµού των Φυτοϋγειονοµικών Ελεγκτών του ΠΚΠΦ&ΠΕ
Ηρακλείου και καθορισµού των καθηκόντων τους οι Φυτοϋγειονοµικοί Ελεγκτές, µπορούν
να συνδράµουν τα Τµήµατα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονοµικού Ελέγχου των ∆ιευθύνσεων
Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής των Π.Ε. της δικαιοδοσίας τους, µετά από έγγραφο
αίτηµα, στη διενέργεια των προβλεπόµενων επίσηµων ελέγχων, συµπεριλαµβανοµένων των
επίσηµων Επισκοπήσεων (surveys). Κατόπιν αυτών ζητήθηκε και παρασχέθηκε συνδροµή
στην ∆ΑΟΚ της ΠΕ Ηρακλείου για τα έτη 2015 και 2016.
Πίνακας: Αριθµός ελάχιστων υποχρεωτικών δειγµατοληψιών και µακροσκοπικών
ελέγχων, ανά ΠΕ (εκτός Xylellafastidiosa) στα πλαίσια του Ετήσιου Προγράµµατος
Επισκοπήσεων.
Περιφερειακή
Ενότητα

Αριθµός
δειγµάτων και
παγίδων* (εκτός
Xylella)

Ηρακλείου

620 δείγµατα και
14 παγίδες

Αριθµός
ηµερήσιων
µετακινήσεων

80

Εκτίµηση Κόστους
µετακινήσεων – (µέσο
κόστος 20€/ηµέρα)

1.600,00 €
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Λασιθίου

400 δείγµατα και
10 παγίδες

60

1.200,00 €

Ρεθύµνου

378 δείγµατα και
12 παγίδες

60

1.200,00 €

Χανίων

4666 δείγµατα και
21 παγίδες

110

2.200,00 €

Σύνολο

6064 δείγµατα
και 57 παγίδες

6.200,00 €

*Οι παγίδες ελέγχονται ανά 10ήµερο για τους µήνες από Μάϊο έως και Οκτώβριο

Πίνακας: Αριθµός Ελάχιστων Υποχρεωτικών ∆ειγµατοληψιών ανά ΠΕ,αποκλειστικά
για το Xylellafastidiosaστα πλαίσια του Ετήσιου Προγράµµατος Επισκοπήσεων

Περιφερειακή
Ενότητα

Αριθµός
δειγµάτων και
παγίδων*

Αριθµός
ηµερήσιων
µετακινήσεων

Εκτίµηση Κόστους
µετακινήσεων – (µέσο
κόστος 20€/ηµέρα)

Ηρακλείου

30 δείγµατα και 6
παγίδες

10

200 ,00 €

Λασιθίου

11 δείγµατα και 4
παγίδες

6

120,00 €

Ρεθύµνου

11 δείγµατα και 4
παγίδες

6

120,00 €

Χανίων

14 δείγµατα και 4
παγίδες

10

200,00 €

Σύνολο

66 δείγµατα και
18 παγίδες

640,00 €

*Οι παγίδες αναρτώνται και αποαναρτώνται µετά από 3 ηµέρες.

Α.3.2Άλλοι Φυτοϋγειονοµικοί Έλεγχοι
∆/νση Αποκεντρωµένων Υπηρεσιών Κρήτης ΥΠ.Α.Α.Τ - Τµήµα Π.Κ.Π.Φ.& Π.Ε
Ηρακλείου
Στο Σηµεία Εισόδου - Λιµάνι Ηρακλείου,σύµφωνα µε το Παράρτηµα Χ του Π.∆. 365/2002 (Α΄
307) το Π.Κ.Π.Φ.& Π.Ε Ηρακλείου έχει οριστεί ως αρµόδια υπηρεσία, να διενεργεί τους
προβλεπόµενους επίσηµους ελέγχους στις αποστολές των φυτών, φυτικών προϊόντων και
άλλων αντικειµένων προέλευσης τρίτων χωρών που:προορίζονται να εισαχθούν στη Χώρα ή
µέσω της Χώρας να εισαχθούν ή να διακινηθούν στα άλλα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (Ε.Ε).
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Πίνακας: Αριθµός Φυτοϋγειονοµικών έλεγχων που πραγµατοποιήθηκαν
λιµάνιΗρακλείου από τοΠΚΠΦ&ΠΕ Ηρακλείου (2013-2015)

ΕΤΟΣ

ΞΥΛΕΙΑ

στο

ΠΑΤΑΤΟΣΠΟΡΟΣ-

ΞΥΛΙΝΑ ΜΕΣΑ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΚΟΚΟΦΟΙΝΙΚΑΣ

ΡΥΖΙΟΣΠΡΙΑ

∆ΙΑΦΟΡΑ
ΠΟΛ/ΚΟ ΥΛΙΚΟ

2013

14

85

12

5

4

88

2014

26

135

7

5

11

113

2015

14

151

13

4

1

156

Περίπου 300 έλεγχοι ετησίως.

Πίνακας: Αριθµός άλλων Φυτοϋγειονοµικών Ελέγχων ανά ΠΕ - ∆ΑΟΚ
Εκτίµηση
ηµερήσιων
µετακινήσεων

Εκτίµηση
Κόστους
µετακινήσεων

Ηρακλείου

100

2.000,00 €

Λασιθίου

90

1.800,00 €

Ρεθύµνου

20

400,00 €

Χανίων

40

800,00€

40

800,00 €

50
30
30

1.000,00 €
600,00 €
600,00 €

Περιφερειακή
Ενότητα

Πιστοποιητικά
φυτοϋγείας

Φυτοϋγειονοµικά
διαβατήρια
(συµπεριλαµβανοµένου
του Xylella)

Φυτοϋγειονοµικό
Μητρώο

ΣΥΝΟΛΟ

Ηρακλείου
Λασιθίου
Ρεθύµνου
Χανίων

Αριθµός
φυτωρίων

40
7
6
30

1.200,00 €

Ηρακλείου

60

Λασιθίου

10

200,00 €

Ρεθύµνου

10

200,00 €

Χανίων

40

800,00 €
10.400,00 €

Μέσο κόστος 20 €/ηµέρα
Ετήσιος Προϋπολογισµός Μετακινήσεων : 17.240,00 €(Υπάρχουν σχετικέςπροβλέψεις
στον προϋπολογισµό της Περιφέρειας)
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Α.4 ∆/νση Αποκεντρωµένων Υπηρεσιών Κρήτης -Τµήµατα Αγροτικής Ανάπτυξης
(Τ.Α.Α):Ελεγκτικός Μηχανισµός για την Ενδοκοινοτική∆ιακίνησηΦυτωριακού
Υλικού
Στο πλαίσιο των ελέγχων που διενεργούνται από τους ελεγκτές των ΤΑΑ,έχουν οδηγία
νασυνεπικουρούν το έργο των Φυτουγειονοµικών Ελεγκτών ως εξής:
Ηλεκτρονικήενηµέρωση και συνεννόηση των ελεγκτών των Τ.Α.Α, µε τους
αρµόδιους Φυτοϋγειονοµικούς Ελεγκτές των Π.Ε,για την ηµεροµηνία έλευσης
παρτίδας πολλαπλασιαστικού υλικού.

Α5.ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΑΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΑΣ:Εργαστήριο Αναφοράς στο
πλαίσιο του Ετήσιου Προγράµµατος Επισκοπήσεων
Παρακολούθηση της διεθνούς επιστηµονικής βιβλιογραφίας και των εξελίξεων σε διεθνές
επίπεδο, σε επίπεδο Ε.Ε και σε επίπεδο χώρας.
1. Συµµετοχή σε ερευνητικά projects σε συνεργασία µε άλλους ελληνικούς και
ευρωπαϊκούς φορείς.
2. Έλεγχος
των
66
δειγµάτων
αποτέλεσµα
της
δραστηριότητας
των
Φυτοϋγειονοµικών Ελεγκτών.
3. Υλοποίηση της Προγραµµατικής Σύµβασης της Περιφέρειας Κρήτης «Έρευνα για
ανίχνευση του βακτηρίου Xylellafastidiosa στην Κρήτη» που αφορά σε
ανάλυση 300 πρόσθετων δειγµάτων, πέρα από τα ελάχιστα προαναφερόµενα που
απαιτούνται βάσει του Ετήσιου Προγράµµατος Επισκοπήσεων.
4. Πρόταση για επανάληψη της παραπάνω δράσης έτσι ώστε η Κρήτη να θωρακιστεί και
να είναι έτοιµη να αντεπεξέλθει στο πλήθος των ελέγχων που πιθανά θα
απαιτηθούν. Κάτι αντίστοιχο διενεργεί η περιοχή της Ανδαλουσίας στην
Ισπανία.(Βλέπε Ενότητα ∆)
5. Εκπαίδευση / Κατάρτιση γεωτεχνικών σε θέµατα που αφορούν στο συγκεκριµένο
παθογόνο
6. Ενηµέρωση / Ευαισθητοποίηση παραγωγικού δυναµικού και του κοινού γενικότερα
7. Κοστολόγηση πρότασης εκσυγχρονισµού Εργαστηρίου Βακτηριολογίας του ΤΕΙ
Κρήτης (Βλέπε Ενότητα ∆).
Κόστος Προγραµµατικής Σύµβασης: 30.000,00 €
Α6. ΕΛΓΟ ∆ΗΜΗΤΡΑ: Ερευνητικός
1. Παρακολούθηση της διεθνούς επιστηµονικής βιβλιογραφίας και των εξελίξεων σε
διεθνές επίπεδο, σε επίπεδο Ε.Ε, και σε επίπεδο χώρας.
2. Συµµετοχή σε ερευνητικά projects σε συνεργασία µε άλλους ελληνικούς και
ευρωπαϊκούς φορείς.
3. Προτάσεις για ανάπτυξη ερευνητικών projects σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο
(Βλέπε Ενότητα ∆).
Εκτιµώµενος Προϋπολογισµός Α: 47.240,00 €
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Β. Κρίσιµα Ζητήµατα – Προτάσεις – Αρµόδιος Φορέας
Β1. Θεσµικά – ΥΠ.Α.Α.Τ


1οΠρόβληµα: Η εκρίζωση ελαιοκαλλιεργειών σε περίπτωση προσβολής και ειδικά
λόγω της έκτασης που προβλέπεται από την σχετική νοµοθεσία(ακτίνα100µ) είναι
µια διαδικασία υψηλού κόστους που θα προκαλέσει ισχυρές κοινωνικές αντιδράσεις.



Πρόταση: Προσδιορισµός της διοικητικής διαδικασίας για την έκδοση απόφασης
εκρίζωσης ελαιοκαλλιεργειώνή της καταστροφής µολυσµένης παρτίδας φυτωριακού
υλικού. ∆ιασφάλιση των πόρων για άµεση εκτέλεση των ανωτέρω ενεργειών.
∆ιερεύνηση του τρόπου επιβολής των µέτρων εκρίζωσης στην πράξη.



2ο Πρόβληµα: Υφίσταται θέµα υποχρεωτικής καταστροφής των ελαιόδεντρων στις
περιοχές που θα διαπιστωθούν οι πρώτες προσβολές. Το γεγονός αυτό θα έχει
κοινωνικο - οικονοµικές συνέπειες.



Πρόταση: ∆ιερεύνηση της δυνατότητας αποζηµίωσης των παραγωγών σε περίπτωση
αναγκαστικής εκρίζωσης των ελαιοδένδρων, κατ αντιστοιχία µε την αποζηµίωση
τωνεσπεριδοειδοπαραγωγών µε την tristetza.



3ο Πρόβληµα: Μικρός αριθµός πραγµατικών Φυτουγειονοµικών Ελεγκτών και
µεγάλος όγκος φυτουγειονοµικών αντικειµένων όπως αποτυπώθηκε στην ενότητα
Α.3




Πρόταση: Νοµοθετική ρύθµισηώστε:
είτε οι γεωπόνοιπου υπηρετούν στα Τ.Α.Α να χαρακτηρισθούν ως Φ.Ε, προκειµένου
να ενισχυθεί το σώµα των Φ.Ε που ασχολούνται πράγµατι µε το αντικείµενο (στην
βάση των σχετ. συνηµµένων έγγραφων µε αρ. πρωτ.Α.Π.129/16-02-2016, 237/2703-2015, 415/05-06-2015, 745/09-10-2015, 251/01-04-2015της ∆.Α.Υ.Κρήτης)
είτε κατά το στάδιο ελέγχου των ενδοκοινοτικών διακινήσεων φυτωριακού υλικού,οι
αρµόδιοι ελεγκτές των Τ.Α.Α, να διαπιστώνουν αν η εν λόγω παρτίδα φέρει
πιστοποιητικό φυτοϋγείας ή φυτοϋγειονοµικό διαβατήριο και να ενηµερώνουν
ανάλογα τον αρµόδιο Φ. Ε.



Β2. ∆ιοικητικά - Περιφέρεια Κρήτης
Πρόβληµα:
Στην προηγούµενη ενότητα Α.3 αποτυπώθηκαν µε αριθµούς,το πλήθος των µετακινήσεων
ανά ΠΕ, προκειµένου να υλοποιηθεί τοΕτήσιο (υποχρεωτικό εκ του νόµου αλλά και εκ
αναγκαιότητας της προστασίας της πρωτογενούς παραγωγής), Πρόγραµµα των
Φυτουγειονοµικών Επισκοπήσεων και των λοιπών φυτοϋγειονοµικών ελέγχων για όλα
τα παθογόνα συµπεριλαµβανοµένου του Xylellafastidiosa.
Εκτός από την αριθµητική ανεπάρκεια των υπεύθυνων Φ.Ε που αναφέρεται στην
προηγούµενη παράγραφο Β.1 και απαιτεί ειδική νοµοθετική ρύθµιση εκ µέρους του ΥΠΑΑΤ,
απαιτείται
τουλάχιστον σε
περιφερειακό επίπεδο αφενός
η
απεµπλοκή
των
Φυτοϋγειονοµικών Ελεγκτών από τα υπόλοιπα καθήκοντα τους και αφετέρου η
αντιµετώπιση του πρακτικού ζητήµατοςπου αφορά στην µετακίνησή τους. Με αυτό τον
τρόπο θα καταστεί εφικτό να αντιµετωπισθούν όσο γίνεται επαρκέστερα οι συγκεκριµένες
ανάγκες.
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Πρόταση: ∆ιαθεσιµότητα υπηρεσιακών αυτοκινήτων (µε ή χωρίς οδηγό) µε µικτή
ασφάλιση.
Ειδικότερα για:




τη ∆ΑΟΚ Ηρακλείου και προκειµένου να εξυπηρετηθούν οι αναγκαίες µετακινήσεις
(περίπου 300) για την συλλογή των εκατοντάδων δειγµάτων, απαιτούνται
τουλάχιστον 2 µετακινήσεις ανά εβδοµάδα. Προτείνεται για δυο συγκεκριµένες
ηµέρες σε εβδοµαδιαία βάση , να υπάρχει διαθέσιµο υπηρεσιακόαυτοκίνητο
ώστε να προγραµµατίζονται απρόσκοπτα και οι λοιπές ανελαστικές
αρµοδιότητες.
Το ίδιο απαιτείται και για τη ∆ΑΟΚ Ρεθύµνου. (Σηµειωτέον ότι για την ∆ΑΟΚ
Ρεθύµνου έχει χορηγηθεί η κατ’ εξαίρεση άδεια οδήγησης σε έναν Φυτοϋγειονοµικό
Ελεγκτή ύστερα από αίτηµά της αλλά το υπηρεσιακό αυτοκίνητο δεν είναι σε
σταθερή βάση διαθέσιµο).

Γ. Εξειδικευµένες Ενέργειες
Η Συντονιστική Επιτροπή – Οµάδα Εργασίαςπρόσθετα
εξειδικευµένες Ενέργειες για το Xylella fastidiosa




προτείνει

τις

παρακάτω

Γ.1 Ενέργειες Ενηµέρωσης Ευαισθητοποίησης των εµπλεκοµένων
Γ.2 Έκδοση Πληροφοριακού Υλικού
Γ.3. Συντεταγµένη Ενηµερωτική Καµπάνια

Προκειµένου να τεκµηριωθούν οι προτάσεις που ακολουθούν, έγινε συλλογή αναλυτικών
στοιχείων από τα αρµόδια Εµποροβιοτεχνικά Επιµελητήριασε επίπεδο ΠΕ,σχετικά µε:






τα Φυτώρια πολλαπλασιαστικού υλικού,
τις Επιχειρήσεις Χονδρικού Εµπορίου
πολλαπλασιαστικού υλικού
τα Ανθοπωλεία
τα Καταστήµατα Γεωργικών Εφοδίων και
τις Οργανώσεις Παραγωγών ανά ΠΕ.

που

εµπλέκονται

µε

την

διακίνηση

Ειδικότερα:
Γ.1 Ενέργειες Ενηµέρωσης Ευαισθητοποίησης
Γ.1.1 Εκπαιδεύσεις- Ηµερίδες
Πίνακας : Οµάδα Στόχου ανά ΠΕ

Οµάδα
Στόχου

ΠΕ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΕ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΠΕ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΠΕ
ΧΑΝΙΩΝ

Γεωπόνοι ΠΕΤΕ ∆ηµοσίου
(∆ΑΟΚ, ∆ήµοι,
κ.λ.π)

60

22

25

33

ΣΥΝΟΛΟ

10

Γεωπόνοι
Καταστηµάτων
Γεωργικών
Εφοδίων

148

62

26

44

Σύµβουλοι
–
Υπεύθυνοι
Οργανώσεων
παραγωγών Μελετητές

50

25

15

15

15

10

30

24

27

126

148

103

248

Φυτωριούχοι

Ανθοπώλες

275
(συµπεριλαµβ
άνονται και
κάποια
καταστήµατα
γεωργικών
εφοδίων)

ΣΥΝΟΛΟ

533

1032

Πίνακας :ΕλάχιστοςΑριθµός Εκπαιδεύσεων - Ηµερίδωνανά Οµάδα Στόχου
Οµάδα Στόχος

ΠΕ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΕ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΠΕ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΠΕ
ΧΑΝΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ

Γεωπόνοι
∆ηµοσίου (∆ΑΟΚ,
∆ήµοι, κ.λ.π)

1

1

1

1

4

3

2

1

1

7

Ανθοπώλες

1

1

1

1

4

ΣΥΝΟΛΟ

5

4

3

3

15

Γεωπόνοι
Καταστηµάτων
Γεωργικών
Εφοδίων
Σύµβουλοι –
Υπεύθυνοι
Οργανώσεων
παραγωγών
Φυτωριούχοι

Γ.2.ΠληροφοριακόΥλικό
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Το Πληροφοριακό Υλικό που προτείνεται να δηµιουργηθεί αφορά σε:συνοπτικό δίγλωσσο
και αναλυτικό Ενηµερωτικό Φυλλάδιο, Αφίσες, Banner και πινακίδες, τηλεοπτικά σποτ
(βίντεο) και ενηµερωτική ιστοσελίδα.
Πίνακας: Πληροφοριακό Υλικό και Σηµεία ∆ιανοµής-Τοποθέτησης

Είδος και ποσότητες
ΣυνοπτικόΕνηµερωτικό
Φυλλάδιο, ∆ίγλωσσο (1
σελίδα Α5 τετραχρωµία)
10.000 τεµάχια.

ΠΕ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΕ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΠΕ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΠΕ
ΧΑΝΙΩΝ

Υπηρεσίες, ∆ήµοι, Λιµάνια, Αεροδρόµια,Καταστήµατα
Γεωργικών Εφοδίων,Ανθοπωλεία, Γραφεία Ενοικιάσεως
Αυτοκινήτων, Ταξιδιωτικά Γραφεία, Ελαιουργεία, ∆ίκτυο
Οινοποιών, Ελαιουργικοί Φορείς, Επιµελητήρια, ΚΤΕΛ,
Εκθέσεις (Εσωτερικού – Εξωτερικού)

Ενηµερωτικό Φυλλάδιο
τρίπτυχο, τετραχρωµία,
63*14,5cmανοικτό 2
όψεων , 5.000 τεµάχια

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΙ

Αφίσες Α3 έγχρωµη, χαρτί
velvet,1.000 τεµ.

Υπηρεσίες, ∆ήµοι, Λιµάνια, Αεροδρόµια, Καταστήµατα
Γεωργικών Εφοδίων,Ανθοπωλεία, Γραφεία Ενοικιάσεως
Αυτοκινήτων, Ταξιδιωτικά Γραφεία, Ελαιουργεία, ∆ίκτυο
Οινοποιών, Ελαιουργικοί Φορείς, Επιµελητήρια, ΚΤΕΛ

Έντυπο οδηγιών για την
διαδικασία
καταστροφής
του µολυσµένου φυτικού
υλικού (Α4, 1.000 τεµ.)

Υπηρεσίες, ∆ήµοι,

Φωτογραφικό άλµπουµ µε
τα φυτά ξενιστές (1.000
τεµ.)

Banner και Πινακίδες : από
20 τεµάχια έκαστο

1 Λιµάνι, 1
Αεροδρόµιο, 2
ΒΟΑΚ, 1 Καλοί
Λιµένες

3 : Λιµάνι
Αγ.
Νικολάου,
Σητείας,
Ιεράπετρας
1
Αεροδρόµιο
Σητείας

2: Λιµάνι
Σούδας και
Καστελίου
1 Λιµάνι
2 ΒΟΑΚ

1
Αεροδρόµιο
Χανίων
2 ΒΟΑΚ

2 ΒΟΑΚ

Video (TV / ytube)

ΕΝΙΑΙΟ

Web page / πληροφορίες

ΕΝΙΑΙΟ
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Πίνακας: Χρονοδιάγραµµα Υλοποίησης
προτεινόµενες Εξειδικευµένες Ενέργειες
Αντικείµενο

&

Προϋπολογισµός

Χρονοδιάγραµµα
Υλοποίησης

για

όλες

τις

Προϋπολογισµός

Εκπαιδεύσεις Ενηµερώσεις
Γεωπόνοι ∆ηµοσίου (∆ΑΟΚ,
∆ήµοι, κ.λ.π)
7.500,00 €
Γεωπόνοι Καταστηµάτων
Γεωργικών Εφοδίων

4Ο τρίµηνο 2016 και 2ο
τρίµηνο 2017

(15 εκπαιδεύσεις Χ 500 €
έκαστη)

Σύµβουλοι – Υπεύθυνοι
Οργανώσεων παραγωγών
Φυτωριούχοι
Ανθοπώλες

∆ηµιουργία
Ενηµερωτικού Υλικού

ΣυνοπτικόΕνηµερωτικό
Φυλλάδιο, ∆ίγλωσσο (1
σελίδα Α5 τετραχρωµία),
συν δηµιουργία µακέτας

έως 4ο τρίµηνο 2016

800,00 €

έως 4ο τρίµηνο 2016

1.500,00 €

έως 4ο τρίµηνο 2016

1.000 τεµ. * 0.50 €/τεµ =
500,00 €

έως 1οτρίµηνο 2017

3.000,00 €

10.000 τεµάχια.
ΕνηµερωτικόΦυλλάδιο
τρίπτυχο, τετραχρωµία,
63*14,5cmανοικτό 2
όψεων συν δηµιουργία
µακέτας
5.000 τεµάχια
Αφίσες Α3 έγχρωµη, χαρτί
velvet 1000 τεµ.
20 Banner
70 cm *120cm έγχρωµη
εκτύπωση µουσαµάς µε
πήχη στήριξης
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Μηχανισµός rollup2*0,80cm

έως 1οτρίµηνο 2017

20* 125.00 € /τεµ. = 2.500,00
€

20 έγχρωµες, µεταλλικές
πινακίδες + ιστός στήριξης
50cm *50 cm

έως 1οτρίµηνο 2017

7.000,00 €

Video 10 - λεπτο (TV /
ytube) καιspots

έως 4ο τρίµηνο 2016

50.000,00 €

έως 4ο τρίµηνο 2016

1.500,00 €

Web page

Συνολικός
προϋπολογισµός
Ενηµερωτικού Υλικού

Συντεταγµένη
Ενηµερωτική Καµπάνια

74.300,00 €

έναρξη από 1ο τρίµηνο
2017

ΜΜΕ (άρθρα, συνεντεύξεις,
εκποµπές κ.λ.π)
Συµµετοχή σε εκθέσεις
εσωτερικού και εξωτερικού
Καταχώρηση
προειδοποιήσεωνσε έντυπα
εσωτερικού - εξωτερικού

Εκτιµώµενος Προϋπολογισµός Ενότητας Γ : 74.300,00 €

Υπεύθυνος Φορέας Υλοποίησης ανά αντικείµενο για τις Εξειδικευµένες Ενέργειες






Εκπαιδεύσεις – Ενηµερώσεις
ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Εργ. Βακτηριολογίας: Επιστηµονικός Υπεύθυνος
Περιφέρεια Κρήτης ∆ΑΟ:Συντονισµός
ΤΕΙ Κρήτης, ΕΛΓΟ ∆ήµητρα : Εκπαιδευτές και Υποδοµές Φιλοξενίας Εκδηλώσεων
Περιφέρεια Κρήτης: Χρηµατοδότηση






∆ηµιουργία Ενηµερωτικού Υλικού
Περιφέρεια Κρήτης∆ΑΟ:Συντονισµός
ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Εργ. Βακτηριολογίας,ΕΛΓΟ ∆ήµητρα: Επιστηµονική Επιµέλεια
Περιφέρεια Κρήτης: Χρηµατοδότηση
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 Συντεταγµένη Ενηµερωτική Καµπάνιαµέσω
 ΜΜΕ Επιστηµονική Ευθύνη,ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Εργ. Βακτηριολογίας,∆ΑΟ, ∆ΑΟΚ
Περιφέρειας Κρήτης, ΓΕΩΤΕΕ
 Συµµετοχής σε εκθέσεις εσωτερικού και εξωτερικού: Περιφέρεια Κρήτης
 Καταχώρηση προειδοποιητικών συνθηµάτων σε έντυπα εσωτερικού,
εξωτερικού: Περιφέρεια Κρήτης

∆. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ PROJECTS
Σε συνεργασία µε τα Ερευνητικά Ιδρύµατα της Κρήτης προτείνονται 6 άξονες διερεύνησης
µε σκοπό της προετοιµασία της Περιφέρειας Κρήτης και την αποτελεσµατική εκρίζωση του
παθογόνου σε περίπτωση προσβολής.
∆.1 Φορέας πρότασης: ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
Όπου ΠΕ: Πακέτο Έργου
ΠΕ1: «Έρευνα για ανίχνευση του βακτηρίου Xylellafastidiosa στην Κρήτη».
Εργαστήριο Βακτηριολογίας: ∆ηµήτριος Γκούµας, Καθηγητής Φυτοπαθολογίας
Συνέχιση για το έτος 2017 της προγραµµατικής Σύµβασης ΤΕΙ – Περιφέρειας Κρήτης καιτων
δράσεων που αποσκοπούν στην ανάλυση σηµαντικού αριθµoύ δειγµάτων από ελιές και
άλλους δυνητικούς ξενιστές (> 300), αλλά αποτελούν και τη βάση για την εκπαίδευση
τεχνικού προσωπικού, στη βελτιστοποίηση και στη προσαρµογή της µεθοδολογίας
ανίχνευσης ή/και αποµόνωσης του παθογόνου. Κόστος: 30.000,00 €
ΠΕ.2: «Οργάνωση και εκσυγχρονισµός εργαστηριακού εξοπλισµού του
εργαστηρίου αναφοράς (Εργαστήριο Βακτηριολογίας, ΤΕΙ Κρήτης) και η
επάνδρωσή του µε (µόνιµο) τεχνικό εργαστηριακό προσωπικό, µε σκοπό να
µπορεί να ανταπεξέλθει στο πιθανό πλήθος των απαιτούµενων ελέγχων»
Εργαστήριο Βακτηριολογίας: ∆ηµήτριος Γκούµας, Καθηγητής Φυτοπαθολογίας
Εκτιµώµενο κόστος: 150.000,00 €

∆.2 Φορέας πρότασης: ΕΛΓΟ-∆ήµητρα
ΕΛΓΟ-∆ΗΜΗΤΡΑ, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΙΑΣ, ΥΠΟΤΡΟΠΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ & ΑΜΠΕΛΟΥ (ΙΕΛΥΑ)
∆ρ. Ν. Καβρουλάκης, ∆ρ. Α. Καλαϊτζάκη, ∆ρ Ε. Ροδιτάκης, ∆ρ. Κουµπούρης, ∆ρ Κική
Βαρίκου και ∆ρ Α. Τσαγκαράκου
Τίτλος: «Ερευνητικές δράσεις για ενίσχυση τηςετοιµότηταςτηςΠεριφέρεια Κρήτης
όσον αφοράστην εκρίζωση του παθογόνου Xylella fastidiosaστην περίπτωση
εντοπισµού του στο νησί
και διαχείρισης του προβλήµατος σε περίπτωση
εγκατάστασης του παθογόνου».
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H πρόταση του ΕΛΓΟ-∆ήµητρα, στα πλαίσια προετοιµασίας της Περιφέρειας Κρήτης σχετικά
µετο παθογόνο Χ. fastidiosa, έχει στόχο την απόκτηση ειδικών τεχνικών γνώσεων και
ανάπτυξη διαγνωστικών εφαρµογών ώστε να διασφαλιστεί η ελαιοκοµία στην περιφέρεια
ακόµα και στην περίπτωση εντοπισµού ή / και εγκατάστασηςτου Χ. fastidiosa. H πρόταση
απαρτίζεται από ένα πακέτο εργασιών (ΠΕ)που αφορά δράσεις προετοιµασίας για ταχεία
επέµβαση σε
περίπτωση που εµφανισθεί κρούσµα. Επιπλέον στα πλαίσια του ΠΕ2
παρατίθενται ενδεικτικές δράσεις που στοχεύουν στη διαχείριση της κατάστασης σε
περίπτωση εγκατάστασης του παθογόνου στην περιφέρεια.
ΠΕ 1:Ερευνητικές δράσεις για ενίσχυση της ετοιµότητας της Περιφέρεια Κρήτης
όσον αφορά στην εκρίζωση του παθογόνου Xylella fastidiosa στην περίπτωση
εντοπισµού του στο νησί.
Αφορούν συνοπτικά στην καταγραφή των ειδών εντόµων Auchenorrhyncha δυνητικών
φορέων του Χ. fastidiosaσε ελιές και άλλα είδη φυτών ξενιστών στην Κρήτη, µελέτη
βιοοικολογίας των κυριότερων από αυτά και επιλογή καταλληλότερου ανά περίπτωση
φυτοπροστατευτικού προιόντος για την καταπολέµησή τους
Το X. fastidiosa µεταδίδεται µε µυζητικά έντοµα που τρέφονται µε τον χυµό των αγγείων
του ξύλου. Αυτά ανήκουν στα Hemiptera, κυρίως, στις οικογένειες Cicadellidae,
Aphrophoridae και Cercopidae (Hemiptera: Auchenorrhyncha),που αποκαλούνται κοινώς
«τζιτζικάκια».Τουλάχιστο 38 είδη της οικογένειας των Cicadellidae (υποοικογένεια
Cicadellinae) και έξι είδη των οικογενειών Aphrophoridae και Cercopidae έχουν
ταυτοποιηθεί ως φορείς του βακτηρίου σε περιοχές της Αµερικής όπου το παθογόνο
ενδηµεί.
ΣτηγειτονικήµαςΙταλία, ταείδηPhilaenus spumarius L. (Aphrophoridae), Neophilaenus
campestris
Fallén
(Aphrophoridae)
καιEuscelis
lineolatus
Brullé
(Cicadellidae)έχουνταυτοποιηθείωςοικυριότεροιφορείςτουπαθογόνου. Ωστόσο µέχρι σήµερα
στη χώρα µας δεν υπάρχει πλήρης καταγραφή των ειδών των δυνητικών φορέων του
βακτηρίου, ούτε µελέτη της βιολογίας τους γεγονός που καθιστά προβληµατική την
εκτίµηση του κινδύνου εξάπλωσης και την αποτελεσµατική καταπολέµησή τους σε
περίπτωση εµφάνισης κρουσµάτων στην Κρήτη.
Σε περίπτωση εντοπισµού του Χ. fastidiosa στην Ελληνική επικράτεια θα απαιτηθούν να
γίνουν ενέργειες εκρίζωσης του παθογόνου όπως αυτές περιγράφονται από την Εκτελεστική
Απόφαση 2016/764. Το Άρθρο 6, σηµείο 4, αναφέρεται σε ‘κατάλληλες φυτοϋγειονοµικές
αγωγές πριν από την αφαίρεση των φυτών, που αναφέρονται στην παράγραφο 2, κατά των
φορέων του συγκεκριµένου οργανισµού και των φυτών που µπορεί να είναι ξενιστές των εν
λόγω φορέων.
Η ανωτέρω ενέργεια είναι καθοριστικής σηµασίας για την επιτυχή εκρίζωση του παθογόνου.
Σε περίπτωση µερικού ελέγχου των ‘διαβιβαστών’ ή ορθότερα των φορέων του παθογόνου,
η ‘αφαίρεση των φυτών’, που είναι υποχρεωτική µε βάση την 2015/789, µπορεί να
προξενήσει ταχύτατη εξάπλωση του µολύσµατος λόγω της διατάραξης του ενδιαιτήµατος
και της ταχύτατης µετακίνησης των εντόµων φορέων σε άλλα υγιή φυτά µε αποτέλεσµα την
δηµιουργία πολλαπλών νέων εστιών του παθογόνου. Σήµερα, οι κατάλληλες
φυτοϋγειονοµικές αγωγές δεν έχουν προσδιοριστεί επακριβώς. Κατά κανόνα αφορούν
επεµβάσεις µε εντοµοκτόνα όπως και καλλιεργητικές τεχνικές (π.χ. καταστροφή ζιζανίων).
Είναι ευνόητο πως ενέργειες αξιολόγησης και επιλογής καταλλήλων εντοµοκτόνων δεν
µπορούν να γίνουν αφού εντοπιστεί το παθογόνο µιας και θα χαθεί πολύτιµος χρόνος. Θα
πρέπει να έχουν σαφώς προηγηθεί, καθώς η αποτυχία καταπολέµησης σε πειραµατικά
τεµάχια (πριν τον εντοπισµό του παθογόνου στην Επικράτεια) δεν θα έχει καµία επίπτωση,
ενώ αντίθετα αποτυχία καταπολέµησης σε περίπτωση εντοπισµού του παθογόνου θα είναι
µια ενέργεια υψηλού κινδύνου για το µέλλον της καλλιέργειας της ελιάς.
Στα πλαίσια του ΠΕ1 Θα πραγµατοποιηθούν οι παρακάτω δράσεις/ ενέργειες:
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1. Καταγραφή των δυνητικών ειδών εντόµων-φορέων του βακτηρίου και της χωροχρονικής
διακύµανσης των πληθυσµών τους σε ελαιώνες και άλλα φυτικά είδη, δυνητικούς ξενιστές,
που υπάρχουν στην Κρήτη. Η µελέτη της βιοοικολογίας των κυριότερων ειδών θα βοηθήσει
στην σε βάθος γνώση στοιχείων της βιολογίας και της συµπεριφοράς τους για την ανάπτυξη
και τη βελτιστοποίηση των µεθόδων αντιµετώπισης τους στο πλαίσιο της ολοκληρωµένης
διαχείρισης.
Με κατάλληλες δειγµατοληψίες και διαγνωστικές µοριακές δοκιµές θα προσδιορισθεί,
επίσηςαν, υπάρχουν µολυσµένοι φορείς στην περιφέρεια χωρίς αυτό να έχει γίνει ακόµα
αντιληπτό.
2. Αξιολόγησηφυτοπροστατευτικών προιόντων (ΦΠ). Θα πραγµατοποιηθούν βιοδοκιµές στο
εργαστήριο και στην συνέχεια µικρής κλίµακας πειράµατα αγρού µε επιλεγµένα ΦΠ για την
εύρεση των αποτελεσµατικότερων ανά είδος εντόµου δυνητικού φορέα. Τα ΦΠ που θα
δοκιµαστούν αρχικά θα επιλεγούν σε συνεργασία µε το ΥΠΑΑΤ και θα είναι αυτά που έχουν
προταθεί από την αρµόδια ∆/νση του ΥΠΑΑΤ για να πάρουν την αντίστοιχη έγκριση. Η
αξιολόγηση θα πραγµατοποιηθεί σε πολλούς πληθυσµούς ανά είδος εντόµου ούτως ώστε να
διερευνηθεί η πιθανότητα µηαποτελεσµατικότητας σε κάποιες περιοχές/ πληθυσµούς λόγω
πιθανής ανάπτυξης ανθεκτικότητας λόγω της προηγούµενης έκθεσης των συγκεκριµένων
πληθυσµών εντόµων σε άλλα ΦΠ της ίδιας οµάδας.
Ταυτόχρονα θα διερευνηθεί ο επικουρικός ρόλος ηπιότερων σκευασµάτων (π.χ καολίνης)
ως µέτρα περιορισµού των φορέων σε περιοχές πολύ µεγάλης έκτασης γύρω από την
µολυσµένη ζώνη (π.χ. ζώνη ασφαλείας ακτίνας 10 km)

ΠΕ 2: Ερευνητικές δράσεις που αποσκοπούν στην προετοιµασία για βέλτιστη
διαχείριση του προβλήµατος που θα προκαλέσει η παρουσία του Χ. fastidiosa σε
περίπτωση που η άµεση εκρίζωσή του δεν καταστεί εφικτή
Τα αποτελέσµατα των δράσεων που περιγράφονται παρακάτω στο παρόν πακέτο εργασίας
θασυνδράµουν στην αποτελεσµατική διαχείριση του προβλήµατος που θα προκαλέσει η
πιθανή εγκατάσταση του Χ. fastidiosa. Όπως και οι δράσεις του ΠΕ1, οι δράσεις του ΠΕ2
θαπραγµατοποιηθούν προ της εµφάνισης πιθανού κρούσµατος εκτός από τον µοριακό
χαρακτηρισµό του παθογόνου ο οποίος θα πραγµατοποιηθεί µόλις (και εάν) εντοπιστεί
θετικό δείγµα στην Κρήτη.

Στο παρόν πακέτο εργασίας προτείνονται τα παρακάτω:
1) Μελέτη της αντίδρασης γηγενών (ελληνικών) ποικιλιών ελιάς στη µόλυνση από το
βακτήριο X. fastidiosaκαι αξιολόγηση της ανεκτικότητας τους σε αυτό. Η ανεκτικότητα των
τοπικών ποικιλιών ελιάς είναι άγνωστη και είναι µια κρίσιµης σηµασίας παράµετρος για την
εκτίµηση του κινδύνου από το Χ. fastidiosα στην περιοχή µας αλλά και τη διαχείριση του σε
περίπτωση εισαγωγής του. Μέχρι σήµερα (Νοέµβριος 2016) πολύ λίγο έχει εξεταστεί η
ύπαρξη διαφοροποιήσεων µεταξύ των γνωστών ποικιλιών ελιάς όσον αφορά στη
συµπεριφορά τους µετά από προσβολή από το βακτήριο X. fastidiosa. Τα πρώτα γνωστά
σχετικά πειραµατικά αποτελέσµατα αφορούν κυρίως Ιταλικές και Ισπανικές ποικιλίες (π.χ.
Arbequina, Frantoio, CellinadiNardo κ.α). Από τις ελληνικές ποικιλίες µονάχα για την
ποικιλία Κορωνέικη υπάρχουν κάποια πειραµατικά δεδοµένα κυρίως µετά από πειράµατα
χρησιµοποιώντας µολυσµένα έντοµα φορείς.
Η αξιολόγηση της πιθανής ανεκτικότητας που παρουσιάζουν οι ελληνικές ποικιλίες στο
φυτοπαθογόνο X. fastidiosa θα µελετηθεί σε ένα εύρος ποικιλιών που διαθέτει στη συλλογή
του το ΙΕΛΥΑ.Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι µελέτη και αξιολόγηση των ελληνικών ποικιλιών
θα γίνει σε συνεργασία µε Ιταλικό ερευνητικό ίδρυµα και σε Ιταλικό έδαφος όπου υπάρχει
ήδη το παθογόνο. ∆εν θα γίνει εισαγωγή του παθογόνου στην Ελλάδα. Τα
αποτελέσµατα θα είναι ιδιαίτερα σηµαντικά και την χάραξη πολιτικής σε σχέση µε την
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ελαιοκαλλιέργεια (πχ επιλογή ποικιλιών στις νέες φυτεύσεις) σε περίπτωση εισαγωγής του
X. fastidiosa στη χώρα.
2. Ανάπτυξη µοριακών διαγνωστικών για την ταυτόχρονη γρήγορη ανίχνευση παθογόνων
που εµπλέκονται σε ξηράνσεις ελαιοδέντρωνκαι προκαλούν συµπτώµατα παρόµοια µε
εκείνα που µπορεί να προκαλέσειη παρουσία του Χ. fastidiosa.
Από ασθενή φυτικά δείγµατα ελαιοδέντρων µε τυπικά συµπτώµατα του «συνδρόµου της
ταχείας παρακµής των ελαιοδέντρων» θα αποµονωθούν οι εµπλεκόµενοι µύκητες (που
µπορεί να δρουν ανεξάρτητα, συνεργιστικά ή και αθροιστικά µε το βακτήριο X. fastidiosa)
και θα πραγµατοποιηθεί µορφολογικός και µοριακός χαρακτηρισµός τους. Επιπλέον ο
ρόλος των µυκήτων αυτών στην εκδήλωση της ασθένειας, θα διερευνηθεί µέσω δοκιµών
παθογένειας. Με βάση τα αποτελέσµατα των µοριακών ταυτοποιήσεων θα αναπτυχθεί
µεθοδολογία ταχείας ανίχνευσης των παθογόνων (multiplexPCR) χρησιµοποιώντας
εξειδικευµένους για κάθε παθογόνο εκκινητές. Η µεθοδολογία αυτή θα αποτελέσει ένα
αποτελεσµατικό εργαλείο για την ταχεία και αξιόπιστη διάγνωση των αιτιών ξήρανσης των
ελαιοδέντρων ανεξάρτητα της παρουσίας ή όχι του X. fastidiosaστο νησί και στην επιλογή
της κατάλληλης κάθε φορά επέµβασης
3)Αξιολόγηση αποτελεσµατικότητας εντοµοκτόνων µε φιλοπεριβαλλοντικό προφίλ και
εκλεκτικότητά δράσης. Σε περίπτωση µη άµεσης εκρίζωσης του παθογόνου και ανάγκης
διαχείρισης του προβλήµατος, η ένταση και η έκταση των ψεκασµών έναντι των εντόµων
φορέων πιθανολογείται ότι µπορεί να είναι πολύ µεγάλη. Θα πρέπει να επιλεχθούν
εντοµοκτόνα µε τις µικρότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις και µε την µέγιστη δυνατή
εκλεκτικότητα και αποτελεσµατικότητα. Οι παραπάνω ενέργειες απαιτούν εκτενείς
πειραµατικές εργασίες σε συνεργασία µε εργαστήρια εξειδικευµένα σε θέµατα οικολογίας.
Παράλληλα, σε συνδυασµό µε τις κατάλληλες καλλιεργητικές τεχνικές, η ένταση των
επεµβάσεων θα µπορούσε να περιοριστεί.
4) Μοριακή ταυτοποίηση του Χ. fastidiosaσε περίπτωση που αυτό εντοπιστεί στην
περιφέρεια Κρήτης. Θα πραγµατοποιηθεί πλήρης αλληλούχιση του γονιδιώµατος από
διάφορες αποµονώσεις στην Κρήτη (κάνοντας χρήση τεχνολογιών αλληλούχισης επόµενης
γενεάς) καιµε τις κατάλληλες βιοπληροφορικές και στατιστικές αναλύσεις, συγκρίνοντας τα
αποτελέσµατα αυτά µε τις αλληλουχίες άλλων γεωγραφικών αποµονώσεων του Χ.
fastidiosa να εντοπίσουµε την πιθανότερη/ες οδό/ούς εισόδου στην περιφέρεια ούτως ώστε
τα µέτρα θωράκισης να εντατικοποιηθούν στοχευµένα.

∆ιάρκεια υλοποίησης του έργου: 36 µήνες
Προϋπολογισµός για τα ΠΕ 1: 70.000,00 €
Προϋπολογισµός για το ΠΕ 2:150.000,00 €

Εκτιµώµενος Προϋπολογισµός Ενότητας ∆: 400.000,00 €
∆1. ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΠΕ1, ΠΕ2): 180.000,00 €
∆2. ΕΛΓΟ ∆ΗΜΗΤΡΑ (ΠΕ1, ΠΕ2): 220.000,00 €
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Ε. Συνολικός Προϋπολογισµός
ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΝΟΤΗΤΑ
ΣΥΝΟΛΟ

Α
Β
Γ
∆

47.240,00 €
0,00 €
74.300,00 €
4000.000,00€
521.540,00 €

Επισήµανση: στον Συνολικό Προϋπολογισµό περιλαµβάνεται το κόστος της Προγραµµατικής
Σύµβασης της Περιφέρειας µε το ΤΕΙ τόσο για το έτος 2016 (ενότητα Α)(σε εξέλιξη)όσο και
η προτεινόµενη που αφορά στο έτος 2017 (ενότητα ∆).
Χρηµατοδοτικά Εργαλεία
Ως µέσα χρηµατοδότησης προτείνονται:
Το ΠΑΑ 2014-2020, το ΠΕΠ 2014-2020 για δράσειςπου σχετίζονται µε την RIS, τοΗΟΡΙΖΟΝ
2020, Εθνικοί πόροι , ίδιοι πόροι της Περιφέρειαςκαι ιδιωτικοί πόροι (∆ίκτυο Ελαιουργών,
∆ίκτυο Προώθησης Ελαιολάδου κ.λ.π)
Κρίσιµα Σηµεία στην διαδικασία του ελέγχου της εξάπλωσης του παθογόνου
1.
2.
3.
4.

Ακριβής και γρήγορος εντοπισµός του παθογόνου στα σηµεία εισόδου
Ακριβής και γρήγορος εντοπισµός του παθογόνου στο πεδίο
Άµεση καταστολή των πληθυσµών των εντόµων – φορέων του παθογόνου
Άµεση εκρίζωση - καταστροφή των πρώτων µολυσµένων φυτών

ΣΤ. Συµπεράσµατα
Η Οµάδα Εργασίας θεωρεί ότι είναι ΚΡΙΣΙΜΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ,η ΑΜΕΣΗ και ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗ
έναρξη όλων των ενεργειών τόσο σε θεσµικό όσο και σε διοικητικό επίπεδο. Παράλληλα θα
πρέπει να ληφθούν όλες εκείνες οι πολιτικές και διοικητικές αποφάσεις, προκειµένου να
τεθούν σε τροχιά υλοποίησης οι Εξειδικευµένες Ενέργειες,όπως αποτυπώνονται παραπάνω,
προκειµένου
τάχιστα
να
ετοιµαστεί
η
συντεταγµένη
καµπάνια
ενηµέρωσης,
ευαισθητοποίησης όλων των εµπλεκόµενων για τους κινδύνους που υπάρχουν από την
έλευση του συγκεκριµένου παθογόνου στην Οικονοµία του Νησιού µας και κλείνοντας να
υποστηριχθούν για να υλοποιηθούν όλα τα προτεινόµενα ερευνητικά project
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Ζ. Σύνθεση τηςΣυντονιστικής Επιτροπής – Οµάδας Εργασίας
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ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ΟΜΑ∆Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ,ΓΕΩΤΕΕ π. Κρήτης
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ: ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ , Aντιπρόεδρος ∆.Ε
ΦΟΡΕΑΣ

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΤΗΛ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΙΝΗΤΟ

EMAIL

∆ΑΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΕΥΓΕΝΙΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, MSc

2810309235

6974973000

dooprog@crete.gov.gr,
eugstyl@gmail.com

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

∆ρ.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΚΟΥΜΑΣ

2810379459, 464

6944906855

dgoumas@staff.teicrete.gr

∆ρ.
ΦΙΛΙΠΠΟΥ

28103093372810309338

6972233609

2821346543

∆ΑΟΚ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΕ

ΕΜΜ.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

EMAIL

u15140@minagric.gr

ΘΗΡΕΣΙΑ
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ

u15127@minagric.gr

6973049308

malandraki@crete.gov.gr

∆ΙΚΑΡΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

dikarou@crete.gov.gr

6973990157

evitiniotou@gmail.com

ΦΙΛΙΟΥ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ

filiou@crete.gov.gr

∆ΑΟΚ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ

∆ρ.
ΕΛΕΝΗ
ΜΑΛΑΝ∆ΡΑΚΗ

∆ΑΟΚ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΙΡΗΝΗ
ΒΥΤΙΝΙΩΤΟΥ
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ

∆ΑΟΚ ΠΕ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΕΛΕΝΗ ΛΙΟΛΙΟΥ

28410340521

6944998523

e.lioliou@crete.gov.gr

∆/ΝΣΗ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΡΗΤΗΣ ΥΠΑΑΤ

ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΡΟΥΛΑΚΗΣ

2810224948

6973331970

daykriti@otenet.gr

283143820-822

ΣΥΜΙΝΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

pegealkritis@gmail.co
m

…….
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∆/ΝΣΗ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΡΗΤΗΣ ΥΠΑΑΤ /
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΧΑΝΙΩΝ
∆/ΝΣΗ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΡΗΤΗΣ ΥΠΑΑΤ /
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
∆/ΝΣΗ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΡΗΤΗΣ ΥΠΑΑΤ /
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΗΡΑΚΛ
ΕΙΟΥ
∆/ΝΣΗ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΡΗΤΗΣ ΥΠΑΑΤ /
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΛΑΣΙΘΙ
ΟΥ
∆/ΝΣΗ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΡΗΤΗΣ ΥΠΑΑΤ /

……
ΚΟΥΝ∆ΟΥΡΑΚΗ

2821020683

Kepyel94@otenet.gr………..

2831035370

Kallvag7@otenet.gr

Kepyel94@otenet.gr

ΕΥΡΙ∆ΙΚΗ

ΚΑΛΛΙΤΣΟΥΝΑΚΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Keppyel.her@gmail.com
ΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ

ΤΖΙΡΟΥ

2810390031

Keppyel.her@gmail.co
m

ΕΥΘΑΛΙΑ
∆ΗΜΗΤΡΗΣ

ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ

ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ
2841061064

keplas@minagric.gr

ΠΕΤΡΟΣ

ΜΑΡΙΝΟΣ
ΒΛΑΧΑΚΗΣ

keplas@minagric.gr
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

2810224948

6947049031

vlachakismar@gmail.com

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥ

efikliro@gmail.com
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ΤΜΗΜΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΦΥΤΩΝ
ΚΑΙ
ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
∆ρ.
ΜΑΝΟΛΗΣ
ΡΟ∆ΙΤΑΚΗΣ

6944305998

eroditakis@gmail.com

∆ρ ΚΑΒΡΟΥΛΑΚΗΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

nkavroulakis@nagrefcha.gr

akalaitzaki@nagref-cha.gr

∆ρ.
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΒΑΡΙΚΟΥ

kvarikou@nagrefcha.gr

ΕΛΓΟ ∆ΗΜΗΤΡΑ
∆ρ.
ΑΡΓΥΡΩ
ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗ
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