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ΑΠΟΦΑΣΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ,

Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ

Έχοντας υπόψιν:
(1) Τον Ν.3852/2010 (Α’ 87) με τίτλο «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και το σε εκτέλεση αυτού εκδοθέντος ΠΔ 144/2010 (Α’ 237)
«Οργανισμός Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».

(2) Το Π.Δ 144/2010 (Β’ 237) με τίτλο  «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας  και
Θράκης».

(3) Την με αριθ. 24/05-01-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη  Ανατολικής Μακεδονίας  και Θράκης με
τίτλο «Τοποθέτηση Προσωπικού στις Υπηρεσίες της  Περιφερειακής Ενότητας Δράμας».

(4) Την με αριθ. 25/05-01-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας  και Θράκης με
τίτλο «Ορισμός και τοποθέτηση προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας
και των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.».

(5) Την με αριθ. 39/14-01-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη  Ανατολικής Μακεδονίας  και Θράκης με
τίτλο «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες.».

(6) Την με αρ. 2838/18-07-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας  και Θράκης με
τίτλο «Ορισμός αναπληρωτών προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμήματος Πληροφορικής
Περιφερειακής Ενότητας Δράμας».

(7) Το άρθρο 2, παράγραφος 1, περίπτωση ζ, υποπερίπτωση ii, του ΠΔ 365/2002 (Α’ 307) με τίτλο «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 2009/143/ΕΚ του
Συμβουλίου και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

(8) Την με αρ. 101137/2011 (Β΄ 2384) Κ.Υ.Α. όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. 9092/102427/22-08-
2013 (Β’ 2212) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
με τίτλο «Ορισμός των φυτοϋγειονομικών ελεγκτών στις Περιφερειακές Ενότητες και καθορισμός των
καθηκόντων τους».

(9) Το άρθρο 3 της  Απόφασης της Επιτροπής 2003/766/ΕΚ, για τη λήψη μέτρων επείγοντος χαρακτήρα
ώστε να αποφευχθεί η εξάπλωση εντός Κοινότητας του επιβλαβούς οργανισμού Diabrotica virgifera Le
Conte, όπως τροποποιήθηκε με τις Αποφάσεις 2006/564/ΕΚ και 2008/644/ΕΚ.

(10) Η με αρ. 2006/565/ΕΚ Σύσταση της Επιτροπής για τα προγράμματα περιστολής για τον περιορισμό της
περαιτέρω εξάπλωσης του Diabrotica virgifera Le Conte στις περιοχές της Κοινότητας όπου η
παρουσία του έχει επιβεβαιωθεί.
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(11) Το με αρ. 134927/02-11-2009 έγγραφο του ΥΠΑΑΤ με τίτλο «Tεχνικές λεπτοµέρειες για την
εφαρµογή των εκτάκτων µέτρων κατά του επιβλαβούς οργανισµού (εντόµου) Diabrotica virgifera ssp.
virgifera, από τις υπηρεσίες φυτοϋγειονοµικού ελέγχου».

(12) Τα με αρ. ΕΠ692/03-08-2012, ΕΠ728/23-08-2012 και ΕΠ765/04-09-2012 έγγραφα του Μπενακείου
Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου προς τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε.
Δράμας, με  κοινοποίηση προς την Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με τα οποία γνωστοποιούνται οι πρώτες επίσημες διαπιστώσεις
στην Π.Ε. Δράμας της παρουσίας του επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας Diabrotica virgifera.

(13) Το πόρισμα με αρ. 2814/29-11-2012 (ΠΚΠΦΠΕ Καβάλας) της σύσκεψης μεταξύ εκπροσώπων των
Δ/σεων Αγροτικής Οικον. & Κτηνιατρικής Σερρών, Δράμας, Καβάλας και του Περιφερειακού Κέντρου
Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Καβάλας.

(14) Την με αρ. 21539/05-12-2012 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Σερρών με θέμα «Οριοθέτηση ζωνών
για να αποφευχθεί η εξάπλωση του επιβλαβούς οργανισμού (εντόμου) Diabrotica virgifera Le Conte
για την καλλιέργεια του αραβοσίτου».

(15) Την προηγούμενη όμοια απόφασή μας με αρ. 145/07-01-2013 (ΑΔΑ:ΒΕΦΧ7ΛΒ-9ΟΧ) με θέμα
«Οριοθέτηση ζωνών και λήψη προληπτικών μέτρων για την αποφυγή της εξάπλωσης του επιβλαβούς
οργανισμού καραντίνας (εντόμου) Diabrotica virgifera στην καλλιέργεια του αραβοσίτου.

(16) Τα με αρ. ΕΠ 706/14-08-2013, ΕΠ735/02-09-2013 και ΕΠ743/02-09-2013 έγγραφα του Μπενακείου
Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου προς τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε.
Δράμας, με  κοινοποίηση προς την Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με τα οποία γνωστοποιούνται οι επίσημες διαπιστώσεις στην
Π.Ε. Δράμας της παρουσίας του επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας Diabrotica virgifera στις
οριοθετηθείσες ζώνες.

(17) Το με αρ. ΕΠ 759/12-09-2013 έγγραφο του Μ.Φ.Ι. προς την Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. Δράμας, με  κοινοποίηση
προς την Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του ΥΠ.Α.Α.Τ., με το οποίο γνωστοποιείται η
πρώτη επίσημη διαπίστωση της παρουσίας του επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας Diabrotica
virgifera στο Δ.Δ. Εξοχής του Δ. Κάτω Νευροκοπίου Π.Ε. Δράμας.

Με βάση όλα τα διαθέσιμα στοιχεία ο επιβλαβής οργανισμός καραντίνας Diabrotica virgifera
(έντομο) που προσβάλλει τον αραβόσιτο και απειλεί σοβαρά την καλλιέργεια, εξαπλώνεται και ήδη
εμφανίζεται εντός των διοικητικών ορίων της Π.Ε. Δράμας. Προκειμένου να προστατευθεί η καλλιέργεια
του αραβοσίτου στην Π.Ε. Δράμας από την εξάπλωση του επιβλαβούς οργανισμού και λαμβάνοντας
υπόψιν τα νεότερα δεδομένα των επισκοπήσεων 2013:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α) Καθορίζουμε ως ζώνη περιστολής της εξάπλωσης του επιβλαβούς οργανισμού Diabrotica virgifera,
τις περιοχές που εκτείνονται από τα διοικητικά όρια της Π.Ε. Σερρών εντός 30 χιλιομέτρων προς το
εσωτερικό της Π.Ε. Δράμας. Η ζώνη περιστολής οριοθετείται ως συνέχεια της επεκτεινόμενης μολυσμένης
ζώνης της Π.Ε. Σερρών.

Η ζώνη περιστολής αφορά σε όλα τα αγροκτήματα των Δήμων Προσοτσάνης και Δοξάτου, στα
αγροκτήματα του Δήμου Δράμας από τα διοικητικά όρια των Δήμων Προσοτσάνης και Δοξάτου έως και το
αγρόκτημα Λιβαδερού, στα αγροκτήματα του Δήμου Παρανεστίου από τα διοικητικά όρια των Δήμων
Δράμας και Δοξάτου έως και το αγρόκτημα Πτελέας και στα αγροκτήματα του Λεκανοπεδίου του Δ. Κάτω
Νευροκοπίου (Κ. Βροντού, Οχυρό, Περιθώρι, Κατάφυτο, Βαθύτοπος, Δασωτό, Κ. Νευροκόπι, Εξοχή,
Λευκόγεια, Χρυσοκέφαλος).

Β) Μέτρα πρόληψης της εξάπλωσης του επιβλαβούς οργανισμού:
Σύμφωνα με τα διαθέσιμα διεθνή επιστημονικά δεδομένα και εμπειρία ο αποτελεσματικότερος

τρόπος αντιμετώπισης του εντόμου Diabrotica virgifera είναι η εφαρμογή αμειψισποράς (έως και 99%
αποτελεσματικότητα). Σύμφωνα με την φυτοϋγειονομική νομοθεσία, στις παραπάνω ζώνες
λαμβάνονται τα παρακάτω προληπτικά μέτρα:

Ζώνη περιστολής (Δήμοι Δράμας, Δοξάτου, Προσοτσάνης, Παρανεστίου, Κ. Νευροκοπίου):
 Εφαρμογή αμειψισποράς αραβοσίτου 2:3, δηλαδή μέσα σε τρία διαδοχικά έτη σε κάθε

αγροτεμάχιο ο αραβόσιτος καλλιεργείται δύο φορές (π.χ. αγροτεμάχιο που καλλιεργήθηκε με
αραβόσιτο το 2013 μπορεί να καλλιεργηθεί πάλι με αραβόσιτο το 2014, όχι όμως το 2015).
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 Η συγκομιδή αραβοσίτου υβριδίων μεγάλου βιολογικού κύκλου θα πρέπει να γίνεται μετά
την 1η Οκτωβρίου κάθε έτους.

 Δεν γίνεται μετακίνηση νωπών φυτών αραβοσίτου ή νωπών τεμαχίων αυτών (ενσίρωμα)
από το εσωτερικό της ζώνης εκτός αυτής.

 Δεν γίνεται μετακίνηση εδάφους αγρών σπαρμένων με αραβόσιτο από το εσωτερικό της
ζώνης εκτός αυτής.

 Να γίνεται κατάλληλη μεταχείριση στους αγρούς με αραβόσιτο κατά του εντόμου Diabrotica
virgifera (χρήση εντομοκτόνων εδάφους κατά την σπορά).

 Τα γεωργικά μηχανήματα που χρησιμοποιήθηκαν στους σπαρμένους με αραβόσιτο αγρούς
να καθαρίζονται από χώματα και άλλα υλικά πριν την έξοδό τους από τη ζώνη
περιστολής.

Ο έλεγχος της εφαρμογής των μέτρων της παρούσας απόφασης θα γίνεται μέσω των δηλώσεων ΟΣΔΕ
των καλλιεργητών αραβοσίτου και δειγματοληπτικών ελέγχων. Η μη εφαρμογή των μέτρων συνεπάγεται τις
κυρώσεις που προβλέπονται από την φυτοϋγειονομική νομοθεσία και του Κανονισμού της Πολλαπλής
Συμμόρφωσης.

Με την παρούσα απόφαση παύει να ισχύει η προηγούμενη απόφασή μας με αρ. 145/07-01-2013
(ΑΔΑ:ΒΕΦΧ7ΛΒ-9ΟΧ).

H ζώνη περιστολής φαίνεται στον συνημμένο χάρτη.

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Δράμας, σε συνεργασία με το Μπενάκειο
Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, θα συνεχίσει να ελέγχει την παρουσία του επιβλαβούς οργανισμού με την
χρήση κατάλληλων φερομονικών παγίδων εντός της ζώνης ευθύνης της.

Η παρούσα κοινοποιείται στον ΟΠΕΚΕΠΕ για τις τυχόν ενέργειές του.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

   ΙΩΒΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΔΑ: ΒΛΛΗ7ΛΒ-ΠΣ1



ΑΔΑ: ΒΛΛΗ7ΛΒ-ΠΣ1


