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 ΠΡΟΣ:    Βουλή των Ελλήνων    

                Τμήμα Ερωτήσεων  

                      

 

 ΚΟΙΝ.: Βουλευτή κ. Βασίλειο Γιόγιακα 

 

ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε Ερώτηση»  

 

ΣΧΕΤ:  α) Η με αριθμό πρωτ. 240/9-10-2017 Ερώτηση 

 

Σε απάντηση της (α) σχετικής Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από το 

Βουλευτή κ. Βασίλειο Γιόγιακα αναφορικά με το ζήτημα της αντιμετώπισης της ασθένειας του 

μεταχρωματικού έλκους του πλατάνου σας γνωρίζουμε ότι: 

Σύμφωνα με το Π.Δ. 365/2002 (ΦΕΚ Α΄307), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 106/2011 (ΦΕΚ 

Α΄241) η Διεύθυνση Προστασίας Δασών & Αγροπεριβάλλοντος/ΥΠΕΝ, ορίστηκε ως αρμόδια αρχή σε 

ό,τι αφορά στο συντονισμό των δασικών υπηρεσιών φυτοϋγειονομικού ελέγχου κατά την εφαρμογή 

της φυτοϋγειονομικής νομοθεσίας όπως εκάστοτε ισχύει. 

Σχετικά με το ερώτημα για τον περιορισμό της εξάπλωσης της ασθένειας του 

μεταχρωματικού έλκους του πλατάνου που προκαλείται από τον επιβλαβή οργανισμό Ceratocystis. 

platani, λαμβάνονται μέτρα επείγοντος χαρακτήρα για τον περιορισμό και την εξάλειψή του, 

σύμφωνα με την ΚΥΑ 119999/22-9-2004 (ΦΕΚ Β΄1454), η οποία εφαρμόζεται από τις περιφερειακές 

δασικές υπηρεσίες σε όλες τις περιοχές που εμφανίζεται κρούσμα. 

Τέτοια μέτρα, μεταξύ άλλων, είναι: α) ο καθορισμός ζωνών μετά τον εντοπισμό 

προσβεβλημένων ατόμων πλατάνου, ή την εξάπλωση της ασθένειας, β) η νέκρωση, κοπή και καύση 

προσβεβλημένων ατόμων, γ) η αποφυγή εργασιών στις οριοθετημένες ζώνες, καθώς και δ) η 

ενημέρωση υπηρεσιών και πολιτών.  

Επίσης, οι Αποκεντρωμένες Δασικές Υπηρεσίες συνεργάζονται στο πλαίσιο προγράμματος 

που εκτελεί η Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ με τον ΕΛΓΟ Δήμητρα 

με το Εργαστήριο Δασικής Παθολογίας του Ινστιτούτου Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων & 

Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων και τον Επιστημονικά Υπεύθυνο Δρ Παναγιώτη Τσόπελα για την 

καλύτερη πρόληψη και αντιμετώπιση του θέματος. Για το λόγο αυτό πρόσφατα το ΥΠΕΝ έδωσε 

παράταση στην υλοποίηση του προγράμματος για επιπλέον τρία χρόνια. 

Επιπλέον, σε οποιαδήποτε απόφαση του ΥΠΕΝ που μπορεί να επηρεάζει το θέμα του 

μεταχρωματικού έλκους, το ΥΠΕΝ μέσω του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών, δίνει οδηγίες για τον 

σωστό χειρισμό μηχανημάτων και εργαλείων που μπορεί να χρησιμοποιεί ο φορέας υλοποίησης του 

έργου. 

Όσον αφορά στο ερώτημα για την εκπόνηση μελέτης αναδάσωσης, επί αυτού θέση της 

αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου είναι ότι δεν τίθεται ζήτημα αναδάσωσης, αλλά θεραπείας και 

αποκατάστασης λόγω της προσβολής που υφίσταται στο φυσικό οικοσύστημα.  



Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου η εθνική αντιπροσωπεία να ενημερωθεί πληρέστερα 

κοινοποιούμε τις απαντήσεις των Δ/νσεων Δασών της Ηπείρου που αναφέρονται στις ενέργειες τους 

για την καταπολέμηση της προσβολής. Επίσης, κοινοποιούμε το έγγραφο του Φορέα Διαχείρισης 

Στενών & Εκβολών Ποταμών Αχέροντα & Καλαμά, ο οποίος με τις ενέργειες του συμβάλει στην 

ανάσχεση της εξάπλωσης της ασθένειας.  

 

                         Ο ANΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 

 

 

                   ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ 

Επισυνάπτονται:  

� Το με α.π. 159616/18-10-17 έγγραφο της Α.Δ. Ηπείρου-Δ. Μακεδονίας (σελ.10) 

� Το με α.π. 541/16-10-17 έγγραφο του Φ.Δ. Στενών & Εκβολών Ποτ. Αχέροντα & Καλαμά (σελ.2)  

 

 

    

Σελίδες απάντησης: 2 

Σελίδες συνημμένων: 12  

Σ ύ ν ο λ ο  Σελίδων:   14 
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