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-Όλες τις ΔΑΟΚ της χώρας
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-ΟΤΑ Α και Β Βαθμού
-Όλα τα Τελωνεία της Χώρας
-ΠΕΕΓΕΠ
-ΠΣΑΤ

Αθήνα, 26 Μαρτίου 2019
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΜΕΓΑΛΑ
ΕΛΑΙΟΔΕΝΔΡΑ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΛΗΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ
XYLELLA-ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΔΙΚΕΣ ΣΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Αξιότιμε κ. Υπουργέ ,

Αξιότιμοι κύριοι/ες,

Με δεδομένο ότι όλοι προσπαθούμε προς την ίδια κατεύθυνση, την αποφυγή
εισόδου της Xylella και άλλων επιζήμιων εχθρών , παρακαλούμε όπως
ενημερωθούν όλοι οι «εμπλεκόμενοι» στη διαδικασία παραγωγής φυτών καθώς
και μελετών/κατασκευής/διαχείρισης έργων πρασίνου/ κηποτεχνίας για την ορθή
διαδικασία εισαγωγής με φυτοϋγειονομικά διαβατήρια καθώς και την διαδικασία
διακίνησης μεγάλων ελαιοδέντρων που εξάγονται και πωλούνται είτε από
φυτώρια (το πρέπον) είτε απευθείας στα έργα (απαράδεκτο).
Πιο συγκεκριμένα, μετά από έρευνα και διαλογική συζήτηση με αρμόδιους
φορείς (τοπικές ΔΑΟΚ, ΚΕΠΠΥΕΛ, στελέχη του ΥΠΑΑΤ, διεθνείς οργανισμούς που
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ανήκουμε όπως AIPH και ENA κλπ) , η διαδικασία για ην πώληση των μεγάλων
ελαιοδένδρων που εξάγονται από χωράφια είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ η ακόλουθη:
-Ιδιωτικό Συμφωνητικό ιδιοκτήτη χωραφιού με τον αγοραστή φυτωριούχο (που
έχει άδεια πώλησης/εισαγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού) για το χώρο και άρα
και τα δένδρα. Σε περίπτωση που το χωράφι είναι ιδιόκτητο , ο τίτλος κτήσης.
Αναφερόμαστε στο ότι πρέπει να είναι πιστοποιημένος φυτωριούχος γιατί δεν
διανοούμαστε ότι μπορεί να επιτραπεί τέτοιου είδους πώληση από ιδιώτη σε
ιδιώτη ή Δήμο, είναι αθέμιτος ανταγωνισμός και δεν υπάρχει δυνατότητα
πιστοποίησης και φυτοϋγειονομικού ελέγχου).
-Το ιδιωτικό συμφωνητικό ή ο τίτλος κτήσης κατατίθεται στην τοπική ΔΑΟΚ ,
ενημερώνεται το ΚΕΠΠΥΕΛ και ορίζεται ημερομηνία ελέγχου στο χωράφι.
-Ο έλεγχος και η δειγματοληψία γίνεται στο χωράφι από την τοπική ΔΑΟΚ. Τα
δείγματα αποστέλλονται στο πιστοποιημένο εργαστήριο (πχ. ΜΦΙ). Τα φυτά, δεν
εξάγονται αν δεν ολοκληρωθεί η διαδικασία.
- Μετά το πέρας του ελέγχου και την εξαγωγή των αποτελεσμάτων , εφόσον είναι
απαλλαγμένα από παθογόνα (σημαντικότερο το Βερτισίλλιο) και δεν υπάρχει
υποψία Xylella, τα φυτά μπορούν να εξαχθούν και να πάνε σε φυτωριακό χώρο,
πιστοποιημένου φυτωρίου.
-Αν το φυτώριο είναι σε άλλη περιοχή από αυτήν που ήταν το χωράφι, πρέπει να
ενημερωθεί η τοπική ΔΑΟΚ του φυτωρίου ότι ήρθαν τα φυτά αυτά , με τα
φυτοϋγειονομικά διαβατήρια. Από κει και μετά μπορεί να γίνει η πώληση. Η ίδια
διαδικασία οφείλει να γίνεται για όλες τις παρόμοιες περιπτώσεις φυτικού
υλικού.
Οτιδήποτε διαφορετικό από αυτή τη διαδικασία είναι παράνομο ,
αντιδεοντολογικό και επικίνδυνο για την φυτο-υγεία
περιοχών χωρίς
προβλήματα (κάτι που δυστυχώς συνέβη με τις ελιές και τα πλατάνια σε
πρόσφατο έργο ιδιωτικής χρηματοδότησης στο παραλιακό μέτωπο της Αττικής )
και με δεδομένο ότι δυστυχώς, κακώς , μεταφέρονται φυτά χωρίς να τηρείται η
διαδικασία είτε από δημόσιους χώρους είτε από κτήματα , σε βίλες , ξενοδοχεία
κλπ , παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε να ενημερωθούν οι εμπλεκόμενοι σε όλη
την Ελληνική επικράτεια καθώς και να ενταθούν οι έλεγχοι στα σύνορα για
εισαγωγές χωρίς προδιαγραφές και πιστοποιημένο εμπορικό αποδέκτη. Το
φυτικό υλικό είναι ευπαθές υλικό και υπόκειται σε αυστηρούς κανόνες
διακίνησης και μία πιθανή «αστοχία» από αμέλεια και έλλειψη ενημέρωσης ,
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ίσως και κακόβουλη πράξη αισχροκέρδειας, μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφή
τμήματος του εθνικού αγροτικού πλούτου (ελαιώνες, αμπέλια κλπ).
Εννοείται ότι παραμένουμε υπέρμαχοι των θέσεων που συζητήσαμε σε
συνάντησή μας μας την 5η Δεκεμβρίου 2018 (ακολούθησε σχετικό υπόμνημα και
ημερίδα στο ΙΓΕ με όλους τους εμπλεκόμενους) σχετικά με τα μέτρα στις «πύλες
εισόδου» της χώρας που αφορά φυτικό υλικό από Ισπανία και Ιταλία (τόσο
μεγάλα ελαιόδεντρα όσο και μικρά φυτά από τα 543 φυτικά είδη που είναι
«ύποπτα» για τη διάδοση της Xylella) καθώς και το γεγονός ότι για τέτοια φυτά
πρέπει ο εμπορικός αποδέκτης στην Ελλάδα να είναι επαγγελματίας φυτωριούχος
με άδεια εισαγωγής /εμπορίας φυτικού υλικού και να γίνεται στον ειδικά
διαμορφωμένο χώρο του ο έλεγχος από την Ελληνική πλευρά πριν τα φυτά πάνε
σε δημόσια έργα ή κήπους .
Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες και παραμένουμε στη διάθεσή σας για
συνεργασία και διευκρινήσεις.

Με εκτίμηση

ΝΙΚΟΣ ΘΥΜΑΚΗΣ-ΓΕΩΠΟΝΟΣ
Επιτ. Πρόεδρος του ΕΣΕΕΦΥ/Εκτελεστικός
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