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  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ    

Ημερίδα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους που 
απειλεί με εξαφάνιση τα φυσικά οικοσυστήματα των πλατάνων συνδιοργάνωσε το Παράρτημα 
Ηπείρου-Νήσων του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος σε συνεργασία με την Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, Γενική Διεύθυνση Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων. 

Η ημερίδα με θέμα:“ Μεταχρωµατικό Έλκος του πλατάνου - Όσα πρέπει να ξέρουμε για τη 
θανατηφόρο αυτή αρρώστια ”,  πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου και ώρα 
10:00 π.µ. στην αίθουσα “ Δωδώνη ” του ξενοδοχείου   ‘’Du Lac’’ στα Ιωάννινα, σύμφωνα με το 
ακόλουθο πρόγραμμα:  

10:00  Εγγραφές  

10:30  Έναρξη, χαιρετισµοί επισήµων & ανακοινώσεις  

11:00 - 11:20  « Ceratocystis platani - ένα εισβάλλον είδος µύκητα που αφανίζει τον πλάτανο »  
Νικολέτα Σουλιώτη, Υποψήφια Διδάκτωρ, ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» 
Ινστιτούτο Μεσογειακών       Δασικών Οικοσυστημάτων & Τεχνολογίας 
Δασικών Προϊόντων.  

 11:20-12:00  «Η ασθένεια του µεταχρωµατικού έλκους: µια απειλή για τα πλατάνια της 
Ηπείρου » Δρ. Παναγιώτης Τσόπελας, ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» Ινστιτούτο 
Μεσογειακών Δασικών         Οικοσυστηµάτων & Τεχνολογίας Δασικών 
Προϊόντων.  

12:00 – 12:30 « Το Δασαρχείο Ιωαννίνων στη µάχη αντιμετώπισης της εξάπλωσης του 
µεταχρωµατικού έλκους του πλατάνου » Δρ. Τσιακίρης Ρήγας, Λεοντάρης 
Γεώργιος, Ζώη Σπυριδούλα M.Sc.,          Σέλη Σταυρούλα και Κούτλα 
Φωτεινή.  

12:30 – 13:00  Συζήτηση - Συμπεράσματα  



Στην ημερίδα παραβρέθηκαν η Γενική Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – 
Δυτ. Μακεδονίας κα Βασιλική Ευταξά, εκπρόσωπος της Ειδική  Γραμματεία Δασών ο κ. 
Αγγελόπουλος, εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ηπείρου και Δυτ. Μακεδονίας, 
εκπρόσωποι Φορέων Διαχείρισης Προστατευομένων Περιοχών και Δασικών Συνεταιρισμών, 
υπηρεσιακοί παράγοντες Δ/νσεων Αγροτικής Ανάπτυξης, Δ/νσων Δασών και Δασαρχείων 
Ηπείρου και Δυτ. Μακεδονίας, καθώς και ιδιώτες γεωτεχνικοί. 

«Η προστασία των πλατάνων είναι στα χέρια όλων μας» είναι το μήνυμα που προέκυψε από 
την  ημερίδα.  

Η Γενική Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας 
προανήγγειλε την πρωτοβουλία να αναλάβει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση μέσω των δασικών της 
υπηρεσιών την ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων στην «αναχαίτιση» της ασθένειας  είτε 
πρόκειται για  ΟΤΕ, ΔΕΗ, είτε για εργοληπτικές επιχειρήσεις που εκτελούν έργα σε 
οικοσυστήματα πλατάνων.     

Μερικά  χρήσιμα συμπεράσματα της ημερίδας είναι τα εξής :  

- Η ασθένεια των πλατάνων οφείλεται στον θανατηφόρο μύκητα  Ceratocystis platani. 

-Εξαπλώνεται ραγδαία σε καινούριες περιοχές από ανθρωπογενή αίτια 

-Κλειδί για την αντιμετώπιση της είναι:  

 Η εκτενής ενημέρωση του κοινού και των διαφόρων εμπλεκόμενων υπηρεσιών 

 Η οριοθέτηση εστιακών ζωνών και ζωνών ασφαλείας 

 Τεχνητές ξηράνσεις, κοπή, καύση και απομάκρυνση προσβεβλημένων δέντρων σε 
επιλεγμένες θέσεις 

 Η αποφυγή της υλοτομίας, της κλάδευσης και της πλήγωσης δέντρων πλατάνου 

 Η αποφυγή  της εισόδου  μηχανημάτων σε περιοχές με πλατάνια 

 Η χρησιμοποίηση μόνο μηχανημάτων και εργαλείων τα οποία έχουν απολυμανθεί 

 Η μη διακίνηση  ξύλου πλατάνου για καύση ή άλλη χρήση  

 Η άμεση ειδοποίηση της Δασικής Υπηρεσίας ή της Διεύθυνση Γεωργίας της περιοχής 
που θα παρατηρηθεί πλάτανος με ύποπτα συμπτώματα προσβολής. 

     

 


