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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
Φυτοπροστασία - Φυτοϋγιεινομικός έλεγχος-ασθένειες

Άρθρο ......
Προστασία από επιβλαβείς οργανισμούς
1. Εν περιπτώσει εμφανίσεως καμπών ή άλλων βλαπτικών των δασικών δένδρων εντόμων ή μυκήτων
επιβλαβών οργανισμών κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 1 εδάφιο ε του π.δ. 365/2002
«Μέτρα προστασίας κ.λπ.» (ΦΕΚ Α΄ 307/10.12.2002)*, οι κύριοι ή κάτοχοι δασών, μερικώς δασοσκεπών
εκτάσεων, λιβαδίων, δασικών εκτάσεων, χορτολιβαδικών εκτάσεων, γεωργικώς ή δενδροκομικώς
καλλιεργουμένων εκτάσεων, κήπων και αυλών υποχρεούνται να προβαίνουν εις καταπολέμησιν και
εξαφάνισιν των βλαπτικών τούτων εντόμων ή μυκήτων, κατά τας υποδείξεις της δασικής αρχής,
τιμωρούμενοι άλλως κατά τας διατάξεις του άρθρου 268. …..
2. Εν αρνήσει των ως άνω κυρίων ή κατόχων, όπως προβούν εις τα υποδειχθέντα παρά της δασικής
αρχής μέτρα, δύναται αύτη να προβή εις την λήψιν των μέτρων τούτων, των προς τούτο δαπανών
εισπραττομένων παρά του υποχρέου κυρίου ή κατόχου, κατά τας περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων

Άρθρο 220 ν.δ. 86 της 10/18.01.1969
«Δασικός Κώδιξ» (Α΄ 7)

(τίτλος άρθρου: Προστασία δασών εξ
εντόμων και μυκήτων )
Σχόλιο: Με σκοπό την ενοποίηση της ορολογίας
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και των εννοιολογικών ορισμών χρησιμοποιείται ο
όρος «επιβλαβείς οργανισμοί», όπως αυτός
απαντάται και ορίζεται στο π.δ. 365/2002 και
επαναλαμβάνεται στο άρθρο ……. του παρόντος
αντί των υφιστάμενων όρων «κάμπιες ή άλλα
βλαπτικά των δασικών δένδρων έντομα ή
μύκητες».

Απόδοση στη δημοτική:
Άρθρο .....
Προστασία από επιβλαβείς οργανισμούς

1. Σε περίπτωση εμφάνισης επιβλαβών οργανισμών κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 1 εδάφιο
ε του π.δ. 365/2002 «Μέτρα προστασίας κ.λπ.» (ΦΕΚ Α΄ 307/10.12.2002), οι κύριοι ή κάτοχοι δασών και
εν γένει δασικών και χορτολιβαδικών

εκτάσεων, γεωργικώς ή δενδροκομικώς καλλιεργουμένων

εκτάσεων, κήπων και αυλών υποχρεούνται να προβαίνουν σε καταπολέμηση και εξαφάνιση των
βλαπτικών αυτών εντόμων ή μυκήτων, κατά τις υποδείξεις της δασικής αρχής, τιμωρούμενοι άλλως κατά
τις διατάξεις του άρθρου 268.
2. Σε περίπτωση άρνησης των ως άνω κυρίων ή κατόχων όπως προβούν στα υποδειχθέντα από τη δασική
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αρχή μέτρα, αυτή δύναται να προβεί στη λήψη των μέτρων αυτών, ενώ οι προς τούτο δαπάνες
εισπράττονται από τον υπόχρεο κύριο ή κάτοχο κατόχου κατά τις περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων
διατάξεις.

Άρθρο ......
Απαγόρευσις εισαγωγής εκ του εξωτερικού ξυλείας προς πρόληψιν μεταδόσεως ασθενειών
1. Προς προστασίαν των δασών της χώρας εκ βλαπτικών των δασικών δένδρων εντόμων ή μυκήτων από
επιβλαβείς οργανισμούς κατά την έννοια του άρθρου….. του παρόντος Κώδικα, δύναται δι` αποφάσεως
του Υπουργού Γεωργίας Περιβάλλοντος και Ενέργειας να επιτρέπεται υπό όρους ή και να απαγορεύεται
εντελώς, καθ` όλην την Χώραν ή περιφερείας ταύτης, η εκ του εξωτερικού εισαγωγή παντός είδους
ξυλείας, υπό οιανδήποτε μορφήν ξυλίνων σκευών ως και φυτών, σπόρων, φύλλων, ανθέων, φυτικής γης,
χωμάτων, έρματος πλοίων εκ χώματος, ως και χαλίκων και άμμου περιεχόντων χώματα ή αλλων υλικών ή
προϊόντων που είναι φορείς βλαπτικών οργανισμών ή φυτονόσων της δασικής βλάστησης και των
προϊόντων της, καθώς και η χρήση χημικών ουσιών που μπορεί να προκαλέσει βλάβη ή φθορά στη
δασική βλάστηση και γενικότερα στο δασικό περιβάλλον.
3. 2. Με απόφαση του υπουργού Γεωργίας Περιβάλλοντος και Ενέργειας μπορεί να απαγορεύεται ή να
επιτρέπεται υπό όρους η εισαγωγή κάθε είδους ξυλείας, φυτών, σπόρων, φυτοχώματος ή αλλων υλικών
ή προϊόντων πλην αυτών που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο που είναι φορείς βλαπτικών
οργανισμών ή φυτονόσων της δασικής βλάστησης και των προϊόντων της, καθώς και η χρήση χημικών
ουσιών που μπορεί να προκαλέσει βλάβη ή φθορά στη δασική βλάστηση και γενικότερα στο δασικό

Άρθρο 221 Α ν.δ. 86 της 10/18.01.1969
«Δασικός Κώδιξ» (Α΄7) και
19 παρ. 3 . 998 της 28/29.12.1979 «Περί
προστασίας των δασών και των δασικών εν
γένει εκτάσεων της Χώρας» (Α' 289)

(τίτλος άρθρου: Απαγόρευσις εισαγωγής εκ
του εξωτερικού ξυλείας προς πρόληψιν
μεταδόσεως ασθενειών)
Σχόλιο: 1. Με σκοπό την ενοποίηση της

ορολογίας και των εννοιολογικών ορισμών
χρησιμοποιείται ο όρος «επιβλαβείς οργανισμοί»,
όπως αυτός απαντάται και ορίζεται στο π.δ.
365/2002 και επαναλαμβάνεται στο άρθρο ……. του
παρόντος αντί των υφιστάμενων όρων «κάμπιες ή
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περιβάλλον.

άλλα βλαπτικά των δασικών δένδρων έντομα ή
μύκητες». Τα δύο κωδικοποιητέα άρθρα
συγχωνεύθηκαν καθώς σε μεγάλο βαθμό
επικαλύπτονταν και συμπληρώνονταν.
2. Γίνεται ενοποίηση των δυο κωδικοποιούμενων
άρθρων διότι το κείμενο του άρθρου 19 πα. 3 του
ν.998/79
πρέπει να ενσωματωθεί στην ίδια
παράγραφο καθώς αναφέρεται σε υλικά που
μπορεί να είναι φορείς νόσων όπως και το άρθρο
221 ν.δ. 86/69
Στην παρούσα ενότητα και κατόπιν αιτήματος της
Επιτροπής Παρακολούθησης του Έργου (ΕΠΠΕ)
εξετάζεται η περίπτωση της κατ’ εξαίρεση
κωδικοποίησης των άρθρων 1 και 2 της υπ’ αριθμ.
102569/28.11.2011 κ.υ.α. (ΦΕΚ Β΄ 2912), όπως
τροποποιήθηκε
με
την
υπ’
αριθμ.
10949/126220/16-10-2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄2707) με
την οποία ορίστηκαν οι δασικές υπηρεσίες
φυτοϋγειονομικού
ελέγχου,
οι
δασικοί
φυτοϋγειονομικοί ελεγκτές της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης και ο καθορισμός των καθηκόντων τους.
Τα εν λόγω άρθρα θα μπορούσαν ν’ αποτελούν
κατ’ εξαίρεση κωδικοποιητέα ύλη σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα και στη σελ. 2 των οδηγιών της
ΚΕΚ1 καθόσον έχουν αμιγώς δασικό περιεχόμενο.
Προβληματισμός όμως εγείρεται καθώς η εν λόγω
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«….Στους κώδικες αυτούς μπορεί να περιληφθούν κατ΄ εξαίρεση διατάξεις κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων, αν αυτό είναι απολύτως απαραίτητο για τις ανάγκες της
κωδικοποίησης, δηλαδή αν δεν είναι δυνατός ο διαχωρισμός τους χωρίς αλλοίωση της εννοίας της κωδικοποιούμενης διάταξης του νόμου, όπως στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες
συμπληρώνεται ή τροποποιείται η διάταξη ή επεκτείνεται ή περιορίζεται το πεδίο εφαρμογής της με προεδρικό διάταγμα ή με άλλη κανονιστική διοικητική πράξη που εκδόθηκε με
βάση σχετική νομοθετική εξουσιοδότηση…..».
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κυα δεν συνιστά απόφαση κατ’ εξουσιοδότηση
νομοθετήματος προς κωδικοποίηση, προϋπόθεση
που απαιτείται κατά την ΚΕΚ, ενώ παράλληλα
εγκαθιδρύονται και αρμοδιότητες με αυτήν (κυα)
και όχι με ΠΔ. Επιπρόσθετα, σημαντικό στοιχείο
προβληματισμού αποτελεί και το γεγονός ότι το
τρίτο άρθρο της κυα ούτε κατ’ εξαίρεση δεν μπορεί
ν’ αποτελεί κωδικοποιητέα διάταξη και άρα θα
πρέπει ν’ αποσπαστεί από αυτήν καθόσον
πρόκειται για διάταξη με την οποία ορίζονται
ονομαστικά οι οικείοι υπεύθυνοι σε κάθε
Διεύθυνση Δασών, πλήττεται δε με τον τρόπο αυτό
(απόσπαση διάταξης) η ενότητα της κυα. Λόγω της
ιδιαιτερότητας της εν λόγω κυα προτείνεται όπως
το ζήτημα παραπεμφθεί προς οριστική επίλυση
στην ΚΕΚ.
Ομοίως εξετάζεται και αν είναι απαραίτητο να
ενταχθεί στην κωδικοποιητέα ύλη και η κ.υ.α.
101149/2011 «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης
άδειας εγκατάστασης για τη θερμική μεταχείριση
και σήμανση των ξύλινων μέσων συσκευασίας,
σύμφωνα με το αναθεωρημένο Διεθνές Πρότυπο
Φυτοϋγειονομικών Μέτρων (ISPM) No. 15 (2009)
και τη θερμική μεταχείριση και σήμανση της
πριστής ξυλείας και των επιμέρους στοιχείων των
ξύλινων μέσων συσκευασίας» (ΦΕΚ Β 2437). Η εν
λόγω κ.υ.α. αναφέρεται επίσης σε θέματα
αποκλειστικά
δασικού
ενδιαφέροντος,
ενσωματώνει διεθνές πρότυπο φυτοϋγειονομικών
μέτρων (ISPM 15), όμως υπάρχει προβληματισμός
αφενός για το αν είναι απολύτως απαραίτητη η
συμπερίληψή της στο Σχέδιο Κώδικα, κατά την
έννοια που αποδίδει σε αυτή το Εγχειρίδιο
Οδηγιών για την Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας
της Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποιήσεων (σελ. 2)
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και αφετέρου λόγω του γεγονότος ότι η εν λόγω
κ.υ.α. δεν είναι απόφαση κατ’ εξουσιοδότηση
νομοθετήματος προς κωδικοποίηση. Λόγω της
ιδιαιτερότητας και της εν λόγω κυα προτείνεται
ομοίως όπως το ζήτημα παραπεμφθεί προς
οριστική επίλυση στην ΚΕΚ.
Σε σχέση με τις υπόλοιπες κανονιστικές διατάξεις,
τις οποίες η Επιτροπή επαναφέρει ότι είναι
αναγκαίο να κωδικοποιηθούν, έχουμε τη γνώμη ότι
το ζήτημα της συμπερίληψης ή όχι των ρυθμίσεων
των:
(α) η υπ’ αριθμ. 119999/2004 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 1454)
«Μέτρα επείγοντος χαρακτήρα για τον περιορισμό
και την εξάλειψη του επιβλαβούς οργανισμού
Ceratocystisfimbriata f sp. Platani Walter που
προκαλεί την ασθένεια του μεταχρωματικού
έλκους του πλατάνου»,
(β) η υπ’ αριθμ. 289666/10-6-2008 ΚΥΑ (ΦΕΚ
Β΄1159/24-6-2008)
«Φυτοϋγειονομικά
τέλη
επιθεωρήσεων εισαγωγών, σε συμμόρφωση προς
το άρθρο 13δ παράγραφος 1 της Οδηγίας
2002/89/Ε.Κ.
του
Συμβουλίου
και
τέλη
φυτοϋγειονομικών επιθεωρήσεων διακίνησης και
εξαγωγών»,
(γ) η υπ’ αριθμ. 264074/23-3-2009 (ΦΕΚ Β΄607)
«Λεπτοµέρειες εφαρµογής των διατάξεων της
παραγράφου 1, του άρθρου 14 του ν. 3460/2006
(Α΄ 105), όπως αυτή αντικαταστάθηκε µε τη
παράγραφο 1 του άρθρου 27 του ν. 3698/2008 (Α΄
198) και της παραγράφου 2 του άρθρου 27 του ν.
3698/2008»,
(δ) Το π.δ. 27/5-3-2009 (ΦΕΚ Α΄ 46) «Kαθορισμός
κανόνων διενέργειας επισκοπήσεων για την
αναγνώριση προστατευόμενων ζωνών στη Χώρα σε
συμμόρφωση προς την Οδηγία 92/70/ΕΟΚ της
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Επιτροπής»,
(ε) η υπ’ αριθμ. 123990/2007 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 84),
(στ) η υπ’ αριθμ. 120992/25-07-2008 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β
1555) ,
(ζ) η υπ’ αριθμ. 184413/2010 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 671), και
(η) η υπ’ αριθμ. 185161/2010 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄809)
προτείνεται ομοίως να παραπεμφθεί προς οριστική
επίλυση στην Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποιήσεων
με την παρατήρηση ότι (ι) όλα είναι νομοθετήματα
κατ’ εξουσιοδότηση διατάξεων μη κωδικοποιητέων
και (ιι) εγείρεται προβληματισμός για το αν είναι
απολύτως απαραίτητη η συμπερίληψή τους στο
Σχέδιο Κώδικα, κατά την έννοια που αποδίδει σε
αυτή το Εγχειρίδιο Οδηγιών για την Κωδικοποίηση
της Νομοθεσίας της Κεντρικής Επιτροπής
Κωδικοποιήσεων (σελ. 2).

Απόδοση στη δημοτική:
Άρθρο .....
Απαγόρευση εισαγωγής εκ του εξωτερικού ξυλείας προς πρόληψη μεταδόσεως ασθενειών
1. Για την προστασία των δασών της χώρας από επιβλαβείς οργανισμούς κατά την έννοια του άρθρου…..
του παρόντος Κώδικα, δύναται δι` αποφάσεως του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας να
επιτρέπεται υπό όρους ή και να απαγορεύεται εντελώς, σε όλη τη Χώρα ή περιφέρειες αυτής η εκ του
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εξωτερικού εισαγωγή παντός είδους ξυλείας, υπό οποιαδήποτε μορφή ξύλινων σκευών καθώς και
φυτών, σπόρων, φύλλων, ανθέων, φυτικής γης, χωμάτων, έρματος πλοίων από χώμα καθώς και χαλικίων
και άμμου που περιέχουν χώματα ή άλλων υλικών ή προϊόντων που είναι φορείς βλαπτικών οργανισμών
ή φυτονόσων της δασικής βλάστησης και των προϊόντων της, καθώς και η χρήση χημικών ουσιών που
μπορεί να προκαλέσει βλάβη ή φθορά στη δασική βλάστηση και γενικότερα στο δασικό περιβάλλον.
2. Με απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας μπορεί να απαγορεύεται ή να επιτρέπεται
υπό όρους η εισαγωγή κάθε είδους υλικών ή προϊόντων πλην αυτών που αναφέρονται στην
προηγούμενη παράγραφο που είναι φορείς βλαπτικών οργανισμών ή φυτονόσων της δασικής βλάστησης
και των προϊόντων της, καθώς και η χρήση χημικών ουσιών που μπορεί να προκαλέσει βλάβη ή φθορά
στη δασική βλάστηση και γενικότερα στο δασικό περιβάλλον.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Με πράσινο χρώμα οι νέες προσθήκες
Με κόκκινο χρώμα οι διαγραφές
Με γαλάζιο χρώμα ο αριθμός άρθρου κωδικοποιητέας διάταξης που θα αλλάξει με την οριστικοποίηση των άρθρων του νέου κώδικα
Στη δεξιά στήλη η αρχική κωδικοποιούμενη διάταξη, ο τίτλος της και τυχόν σχόλια
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