
 

 

Αθήνα, 18 Ιανοςαπίος 2021 

Επίκαιπη Επώηηζη 

Ππορ ηον Υποςπγό Πεπιβάλλονηορ & Ενέπγειαρ 

Θέμα: Άμεζη λήτη μέηπυν για ηην αποηποπή ηηρ εξαθάνιζηρ ηυν πλαηάνυν ζηη 

σώπα. Σήμα κινδύνος από Πελοπόννηζο, Ήπειπο και Σηεπεά 

Σηηο 9.9.2010 κε θνηλνβνπιεπηηθή εξψηεζε ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, έζεζα ην ζέκα ιήςεο 

άκεζσλ έθηαθησλ κέηξσλ γηα ηελ απνθπγή ηεο εμάπισζεο ηνπ κχθεηα ηνπ πιαηάλνπ 

Ceratocystis platani (κεηαρξσκαηηθφ έιθνο) ζηε ρψξα καο θαη ζε ρψξεο ηεο ΔΔ. Παξφιε ηελ 

θηλεηνπνίεζε ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ θαη ηελ έθδνζε ηνπ Δθηειεζηηθνχ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 

2019/2072, ζηελ πξάμε ην πξφβιεκα ζηε ρψξα καο έρεη μεθχγεη απφ ηνλ έιεγρν. Η αζζέλεηα 

εμαπιψλεηαη κε απνθιεηζηηθή επζχλε ησλ αλζξσπίλσλ δξαζηεξηνηήησλ φπσο κεγάια νδηθά 

έξγα, έξγα ΓΔΓΓΗΔ, ‘θαζαξηζκνί’ πνηακψλ θαη ξεκάησλ απφ ηηο Πεξηθέξεηεο θαη θιαδέκαηα 

απφ ηνπο Γήκνπο.  

Σηε ζπλεδξίαζε ηεο Δηδηθήο Μφληκεο Δπηηξνπήο Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο ζηηο 19.12.2018, 

ν ηαθηηθφο εξεπλεηήο θαη εηδηθφο ζηε Φπηνπαζνινγία ηνπ Ιλζηηηνχηνπ Μεζνγεηαθψλ Γαζηθψλ 

Οηθνζπζηεκάησλ (ΙΜΓΟ) πεξηγξάθεη ηελ θαηάζηαζε: «ζηελ Διιάδα αξρηθά βξήθακε ηελ 

αζζέλεηα ην 2003 ζε κηα πεξηνξηζκέλε έθηαζε ζην λνκφ Μεζζελίαο. Βέβαηα, δελ ειήθζεζαλ 

θαζφινπ κέηξα, παξ' φιν πνπ έγηλε θαη λνκνζεηηθή ξχζκηζε θαη ΚΥΑ. Γελ ειήθζε θαλέλα 

κέηξν θαξαληίλαο. Μέζα ζε κηα δεθαεηία ε αζζέλεηα επεθηάζεθε ζρεδφλ ζε νιφθιεξε ηελ 

Πεινπφλλεζν θαη μαθληθά βξίζθνπκε δείγκαηα ηεο αζζέλεηαο ζηελ Ήπεηξν, ρσξίο λα ππάξρεη 

ζηελ ππφινηπε Διιάδα. Τν 2011 ηε βξήθακε ζηε Θεζζαιία θαη ην 2015 ζε έλα θπηψξην θάπνπ 

ζηε Φζηψηηδα, ελψ ην 2016 θαη 2017 ηε βξήθακε ζε ηέζζεξηο λνκνχο ηεο Σηεξεάο Διιάδαο, 

Αηησιναθαξλαλία, Φσθίδα, Δπξπηαλία, Δχβνηα θαη πξφζθαηα ζηε Φζηψηηδα ζην 

Πιαηαλφδαζνο ηνπ Σπεξρεηνχ». Υπνγξάκκηζε φηη αλ δελ ιεθζνχλ δξαζηηθά κέηξα ζηηο 

πξνζβεβιεκέλεο πεξηνρέο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αζζέλεηαο, ηα λεθξά δέληξα πιαηάλνπ ζα 

θηάζνπλ ηα εθαηνκκχξηα ζε κεξηθά ρξφληα.  

Επυηάηαι ο κ. Υποςπγόρ: 

1. Πνηα είλαη ε εηθφλα ηεο εμάπισζεο ηνπ κεηαρξσκαηηθνχ έιθνπο ηνπ πιαηάλνπ ζηε ρψξα 

ζήκεξα; Πφζνη είλαη νη θπηνυγεηνλνκηθνί έιεγρνη αλά έηνο ζηε ρψξα γηα ηε δηαπίζησζε 

/εμάπισζε ηνπ επηβιαβνχο νξγαληζκνχ ζχκθσλα κε ηελ ΚΥΑ 119999/22.9.2004; Πνηα κέηξα 

έρνπλ ιεθζεί ζηηο πεξηπηψζεηο εκθάληζεο θξνχζκαηνο; Πφζεο παξαβάζεηο ηεο ζρεηηθήο 

λνκνζεζίαο έρνπλ δηαπηζησζεί θαη πνηα πξφζηηκα έρνπλ επηβιεζεί; Θα δεηήζεη απνδεκηψζεηο 

απφ ηηο θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξίεο ζηα έξγα ησλ νπνίσλ νθείιεηαη ε εμάπισζε ηεο αζζέλεηαο; 

2. Γεζκεχεηαη λα απαγνξεχζεη ην θιάδεκα ησλ δέληξσλ, ηηο εθζθαθέο θαη ηε ρξήζε 

εξγνιαβηθψλ κεραλεκάησλ ζε ξέκαηα θαη πνηακνχο κε πιαηάληα, γηα φζν δηαξθεί ε εμάπισζε 

ηεο αζζέλεηαο; 

Ο επυηών Βοςλεςηήρ 
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