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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
ΔΑΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΚΗ ΡΤΘΜΙΗ ΔΙΑΣΑΞΗ ΤΛΟΣΟΜΙΑ ΠΛΑΣΑΝΟΤ
Με απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο ΠεινπνλλήζνπΔπηηθήο Ειιάδαο θαη Ινλίνπ θ. Σάζνπ Απνζηνιόπνπινπ απαγνξεύεηαη κέρξη ηελ 31ε
Δεθεκβξίνπ 2022
 ε πινηνκία, θιάδεπζε, δηαθίλεζε θπηώλ πξνο θύηεπζε, δηαθίλεζε μπιείαο θαη
δηαθίλεζε ζπόξσλ πξνο ζπνξά ηνπ πιαηάλνπ, ρσξίο ηελ επνπηεία θαη έγθξηζε
ηεο δαζηθήο Τπεξεζίαο.
 θάζε πινηνκία πιαηάλνπ ζε δεκόζηα δάζε, δαζηθέο εθηάζεηο, πάξθα θαη άιζε
εληόο πόιεσλ θαη νηθηζηηθώλ πεξηνρώλ, εθηόο αλ ε πινηνκία πξνβιέπεηαη από
πίλαθεο πινηνκίαο ή δηαρεηξηζηηθέο κειέηεο θαη βξίζθνληαη εθηόο πεξηνρώλ πνπ
έρεη εληνπηζηεί ν επηβιαβήο νξγαληζκόο Ceratocystis fimbriata f. Sp. Platani.
 θάζε πινηνκία πιαηάλνπ πνπ θύεηαη αξαηά θαη κεκνλσκέλα ζε γεσξγηθά ή
δελδξνθνκηθά

θαιιηεξγνύκελεο

αθαιιηέξγεηνπο αγξνύο.
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 θάζε πινηνκία απηνθπώλ ελώζεσλ θαη παξόρζησλ ισξίδσλ πιαηάλνπ πνπ
απαληώληαη ζε επξύηεξεο γεσξγηθέο πεξηνρέο, εθηόο θαη λα επηηξαπεί έπεηηα από
απηνςία θαη έθζεζε αξκνδίνπ δαζηθνύ ππαιιήινπ.
 θάζε πινηνκία ζε παξάθηηεο πεξηνρέο όπνπ ηα θπόκελα πιαηαλόδελδξα έρνπλ
πνιύηηκε αμία γηα ηηο έκκεζεο σθέιεηέο ηνπο.
 θάζε πινηνκία ζε άδελδξεο, νιηγόδελδξεο θαη ππνβαζκηζκέλεο από ηελ
ππεξβόζθεζε ή θακέλεο εθηάζεηο, όπνπ ηα θπόκελα πιαηαλόδελδξα απνηεινύλ
θαηαθύγην αλζξώπσλ θαη δσώλ.
 θάζε πινηνκία πιαηάλνπ ζε ηνπία θαη πεξηνρέο κε ηδηαίηεξε αηζζεηηθή αμία, ζε
πεγέο, παξεθθιήζηα θαη άιιεο ζέζεηο ηδηαίηεξεο αλαςπρηθήο αμίαο.
 θάζε πινηνκία πιαηάλνπ ζε πεξηνρέο πνπ ιεηηνπξγνύλ ιαηνκεία, κεηαιιεία,
βηνκεραλίεο θιπ., όπνπ ηα πιαηαλόδελδξα επηδξνύλ ζηελ δηαηήξεζε ηνπ
θπζηθνύ πεξηβάιινληνο.
 θάζε πινηνκία ζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί πξνζβνιή πιαηάλνπ από ηνλ
επηβιαβή νξγαληζκό Ceratocystis fimbriata f. Sp. Platani ή ππάξρεη ππνςία
πξνζβνιήο.

Η εθαξκνγή ηεο ξύζκηζεο αλαηίζεηαη ζηα δαζηθά θαη αζηπλνκηθά όξγαλα, θαζώο θαη
ζε θάζε θηιόλνκν πνιίηε.

