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ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας Διανομής 

 

 

 

Θέμα: Ενημέρωση για την ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους του πλατάνου και τη λήψη μέτρων 

για τον περιορισμό και την εξάλειψή της. 

 

Επί του αντικειμένου του θέματος σας κάνουμε γνωστό ότι, η ασθένεια του μεταχρωματικού 

έλκους του πλατάνου, που προκαλείται από τον μύκητα Ceratocystis platani αποτελεί μια τεράστια 

απειλή για τα φυσικά οικοσυστήματα πλατάνου της χώρας, ιδιαίτερα για τα πλατάνια που φύονται 

κατά μήκος ποταμών και χειμάρρων, αλλά και για εκείνα που κοσμούν πλατείες, πάρκα και χώρους 

αναψυχής σε κατοικημένες περιοχές. 

Εμφανίστηκε πρώτη φορά το 2003 στη Μεσσηνία και μέχρι σήμερα έχει εξαπλωθεί στις περιοχές 

των Περιφερειακών Ενοτήτων της Πελοποννήσου (Ηλεία, Αχαΐα, Αρκαδία, Κορινθία), της Ηπείρου 

(Ιωάννινα, Θεσπρωτία, Άρτα, Πρέβεζα), της Θεσσαλίας (Τρίκαλα, Καρδίτσα) και της Στερεάς Ελλάδας 

(Αιτωλοακαρνανία, Εύβοια, Ευρυτανία, Φθιώτιδα και Φωκίδα).  

Η εξάπλωση της ασθένειας, αποδίδεται κατά κύριο λόγο, σε ανθρώπινες δραστηριότητες όπως 

π.χ. κλαδεύσεις και υλοτομίες δένδρων πλατάνου με μολυσμένα αλυσοπρίονα, πριόνια, τσεκούρια 

κλπ., πληγώσεις δένδρων κατά τη διάρκεια εργασιών πχ. τεχνικών έργων, χωματουργικών κλπ., 

μεταφορά μολυσμένης ξυλείας κλπ. 

Για τον περιορισμό και την εξάλειψη του επιβλαβούς οργανισμού Ceratocystis platani, 

διενεργούνται φυτοϋγειονομικοί έλεγχοι από τις Δασικές Υπηρεσίες, στα πλαίσια του προγράμματος 

των επίσημων Επισκοπήσεων (Surveys) κάθε έτους και εφαρμόζονται μέτρα επείγοντος χαρακτήρα, 

σύμφωνα με την ΚΥΑ 119999/22-9-2004 (ΦΕΚ Β΄1454). 

Με αφορμή τα πολλά κρούσματα εμφάνισης και προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση της 

ασθένειας, κατά την εκτέλεση των έργων που εκτελείτε ή εποπτεύετε, και συγκεκριμένα εκείνων που 

εκτελούνται σε συστάδες πλατάνου, παρακαλούμε να λαμβάνετε τα κάτωθι μέτρα: 

α) Να προβαίνετε στον καθαρισμό και την απολύμανση όλων των εργαλείων που 

χρησιμοποιήθηκαν κατά την υλοτομία προσβεβλημένων ή υπόπτων δένδρων πλατάνου με 

κατάλληλες χημικές ουσίες και τον καθαρισμό του χώρου υλοτομίας και 

β) Να προβαίνετε στην απολύμανση των μηχανημάτων που χρησιμοποιήθηκαν σε περιοχές που 

βρέθηκαν προσβεβλημένα ή ύποπτα δένδρα πλατάνου, με κατάλληλες χημικές ουσίες, καθώς και τον 

καθαρισμό τους από χώματα και υπολείμματα υλοτομίας. 

Συγκεκριμένα πρέπει να γίνεται καλό καθάρισμα των εργαλείων και των μηχανημάτων από 

φυτικά υπολείμματα (πριονίδι, κομμάτια ξύλου ριζών, κορμού ή κλάδων) και χώματος. Στη συνέχεια, 

για την απολύμανσή τους μπορεί να χρησιμοποιηθεί μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη (μπλε 

φωτιστικό οινόπνευμα) 70% ή χλωρίνη εμπορίου σε διάλυμα 10-20 %. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να 

ακολουθούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή σε ό,τι αφορά στη δοσολογία και τον τρόπο χρήσης.  
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Επιπροσθέτως, για την ενημέρωσή σας, επισυνάπτουμε: 

α) “Οδηγίες απολύμανσης εργαλείων και μηχανημάτων”, όπως αυτές συντάχθηκαν από το 

Εργαστήριο Παθολογίας, του Ινστιτούτου Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων του «ΕΛΓΟ-

ΔΗΜΗΤΡΑ» (2 σελίδες) και 

β) Αφίσα και ενημερωτικό φυλλάδιο σε έντυπη μορφή για την προστασία των πλατάνων από την 

ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Εισηγήτρια Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 

Κατερίνα Κούτλα 

Δασολόγος 

Κωνσταντίνος Τραϊφόρος 

Δασολόγος 

Αντώνιος Καπετάνιος 

ΠΕ Γεωτεχνικών 
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Πίνακας Διανομής: 

Για Ενέργεια: 

1. Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών 

Γενική Γραμματεία Υποδομών 

Αναστάσεως 2 & Ι. Τσιγάντε 101 91Παπάγου 

2. Περιφέρειες της Χώρας 

3. Δήμοι της Χώρας 

4. ΑΔΜΗΕ Α.Ε.-Γρ. Δ/ντος Συμβούλου 

Δυρραχίου 89 & Κηφισού, 104 43, Αθήνα 

5. ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.-Γρ. Δ/ντος Συμβούλου 

Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5, 117 43, Αθήνα  

6. ΟΤΕ Α.Ε.- Γρ. Δ/ντος Συμβούλου 

Λ. Κηφισίας 99, 151 24, Μαρούσι 

7. ΤΡΑΙΝΟΣΕ-Διεύθυνση Δικτύου 

Καρόλου 1-3, Μεταξουργείο, 104 37, Αθήνα 

8. ΕΕΣΣΤΥ Α.Ε. - Γρ. Δ/ντος Συμβούλου 

Καρόλου 1-3, 104 37, Αθήνα 

 

Για Κοινοποίηση: 

1. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

- Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΝ 

- Γραφείο Υφυπουργού ΠΕΝ 

- Γραφείο Γενικής Γραμματέως ΥΠΕΝ 

2. ΥΠΑΑΤ 

Γενική Διεύθυνση Γεωργίας 

Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής 

Τμήμα Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου 

Λ. Συγγρού 150, 176 71, Αθήνα 

e-mail: amavridou@minagric.gr, charampatzis@minagric.gr, alagkouranis@minagric.gr 

3. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις Κράτους 

- Γενικές Διευθύνσεις Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων 

- Διευθύνσεις Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών 

- Διευθύνσεις Δασών 

- Δασαρχεία 

Έδρες τους 

 

Εσωτερική διανομή:  

Γραφείο Γενικού Διευθυντή Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος, Ενταύθα 

 

ΑΔΑ: ΩΗΒΥ4653Π8-ΔΘΒ


		2019-02-15T13:28:51+0200
	Athens




