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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
∆ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΟΕΩΡΗΣΗΣ ∆ΑΣΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Ταχ. ∆/νση
: Θέρµου 58
30300 Ναύπακτος
Ι
Πληροφορίες : Ανδρεόπουλος Γ. Αντώνίος—
Τηλέφωνο
:2634027246
Σαχ
2634038024
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Ναύπακτος 07/02 / 2019
Αριθ. Πρωτ. 28224
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ΘΕΜΑ : Καθορισµός ζωνών και λήψη µέτρϊ
υν γιάτόν περιορισµό και την εξάλειψη τον

επιβλαβούς οργανισµού Ceratocystis fimbriata Τ. ρ. Platani Waher πού προκαλεί

την ασθένεια τον µεταχρωµαπκού έλκούς τον πλατάνου, στην περιοχή ευθύνης
τον ∆ασαρχείού Ναυπάκτου Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας.
ΣΧΕΤ : Το αριθµ. 20619/30-01-2019 έγγραφο της ∆/νση ∆ασών Αιτωλ/νίας

Σας στέλνουµε συνοδευτικά αντίγραφο τον πιο πάνω σχετικού, που αφορά το Θέµα για
ενηµέρωση και τις όποιές δικές σας ενέργειες.
έ 'r ύι6+ΛL• Ιβ έυαiΥΓfαk'Ω'ΘΤ
έ ρcβές αν νραρ ο
~ο~αιαυ ωοrή.Λρr ο

Ο ∆ασάρχης Ναυπάκτου

∆ΗΜΟΠΟΥι(ΟΣ ΛΛΜΠΡΟΣ
∆Ε ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Η/Υ
ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ
Ι . Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας
Π.Ε. Αιτ/νίας
∆ιοικητήριο - ΤΚ 30200 Μεσολόγγι
∆ήµο Ναυπακτίας
Τζαβέλλα 37 - ΤΚ 30300
(για ενηµέρωση και της Τοπικής και ∆ηµοτικής Κοινότητας)
∆Ε∆∆ΗΕ
∆/νση Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ηπείρου
Καψάλη 14 — ΤΚ 30100 Αγρίνιο
Α∆ΜΗΕ
Ανεξάρτητο ∆ιαχειριστή Μεταφοράς
Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.
Κ. Κεράσοβο Αρακύνθον - Τ.Κ 30011
∆Ε∆∆ΗΕ
Πρακτορείο Ναυπάκτού
Ναυµαχίας 60 — ΤΚ 30300
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση

Γεώργιος Ράπτης
∆ασολόγος

∆ηµόσιας Περιούσίας
Αυτοτελές Γραφείο Αιτωλ/νίας
Κτίριο ∆.Ο.Υ. - Λιµάνι
302 00 Ι.Π. Μεσολογγίού
7. Εσωτερική ∆ιανοµή
7.1. Τµήµα Προστασίας ∆ασών & ∆ασ. Εκτάσεων
7.2. Τµήµα ∆ασοτεχνικών 'Εργων
7.3. Τµήµα ∆ιοίκησης ∆ιαχείρισης ∆ασών και ∆ηµόσιού Κατήγορού.
7.4. ∆ασονοµεία
7.5. ∆ασοφύλακα κ. ∆ηµογιάωη Χρήστο (για ανάρτηση µε αποδεικτικό δηµοσιεύσεις στην
∆ηµοτική Κοινότητα Ναυπάκτού και Τοπική κοινότητα Χόµορης που υπάρχουν εστίες
προσβολής)
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Ι.Π Μεσολογγ ίου: 30 / 01 /2019
Αριθµ. Πρωτ: 20619

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ∆ΥΤ.ΕΛΛΑ∆ΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
∆/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ∆ΑΣΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
Ταχ. ∆/νση : Ιωσήφ Ρωγ ών 3

ΠΡΟΣ: Ως πίνακας διανοµής

Ταχ. Κώδικας: 302 00 Μεσολόγγι
Πληροφορίες :Κ. Οεσδωρόπουλος
Τηλ. : (26310) Ζ2536-55308-55309-51618

Εαχ

(26310)51518

Ε - η311: tmprodas@4773.syzefxis. ον.~~
Θέµα: «Καθορισµός ζωνών και λήψη µέτρων για τον περιορισµό και την είάλειωη

τον επιβλαβούς οργανισµού Ceτatocysτis Fmbτiata f. δρ. Plataτ i Walteτ που
προκαλεί την ασθένεια τον µεταχρωµαπκού έλκούς του πλατάνου, στην
περιοχή ευθύνης του ∆ασαρχείου Ναυπάκτού Π.Ε Αιτ/µίας».
ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ &
ΙΟΝΙΟΥ
Εχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις
α) Του ν. 2503/1997 «∆ιοίκηση, οργάνωση , στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθµιση
Θεµάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
β) Του ν. 3200/1955 « Περί διοικητικής αποκέντρωσης» όπως τροποποιήθηκε και
συµπληρώθηκε µε το ν.δ 532/1970 και µεταγενέστερες διατάξεις
Το ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α '87) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης — Πρόγραµµα Καλλικράτης » και ειδικότερα τα άρθρα 6 και

280.
Το π.δ 139/2010 (ΦΕΚ Α 232) «Οργανισµός της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Πελοποννήσου, ∆υτική Ελλάδας και Ιονίου»
Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α'112) Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
ανάρτηση νόµων καί πράξεων των
οργ άνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις.
Τα άρθρα 28 και 28Α του ν. 4325/2015 ( ΦΕΚ Α "47) « Εκδηµοκρατισµός της ∆ιοίκησηςΚαταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση Αποκατάσταση αδικιών και
άλλες διατάξεις ».

Την αριθ. 15870/15-05-2017(ΦΕΚ τ.Υ.Ο.∆.∆.250/26-05-2017 Απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών περί ∆ιορισµού του Νικολάου Παπαθεοδώρου του Αγγελάκη ως Συντονιστή
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου.
Το π.δ. 365/2002 (ΦΕΚ 307Α·/10-12-2002) «Μ έτρα προστασίας κατά της εισαγωγ ής από
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άλλο κράτος µέλος κ.λ.π » και ειδικότερα του άρθρου 16.
Την µε αριθµ. 119999/22 -9-2004 ( ΦΕΚ 1454 Β/22-9-2004) κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονοµίας και Οικονοµικών — Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων « Μέτρα επείγοντος
χαρακτήρα µια τον περιορισµό και την εξάλειψη του επιβλαβούς οργανισµού Ceratocystis
fimbriat .5ρ Platani Walter που προκαλεί την ασθένεια του µεταχρωµατικαύ έλκους του
Πλατάνου ».
Την αριθµ. 9518/105294/2014 (ΦΕΚ 2393 Β'/8-9-2014) απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων «Τροποποί ηση των παραρτηµάτων Ι,ΙΙ,ΙΙΙ,Ιν και V του
άρθρου 26 του Π.∆. 365/2002, όπως ισχύει, σε συµµόρφωση προς την Εκτελεστική Οδηγ ία
2014/83/ΕΕ της Επιτροπής (ΕΣ L 186/64, 26.6.2014)».
Τα µε αριθµ.41791/1260/10-10-2018 & 45182/1430/29-10-2018 απαντητικά έγγραφα του
Εργαστηρίου ∆ασικής Παθολογ ίας του Ι.Μ.∆.Ο. του Ελληνικού Οργανισµού «∆ήµητρα» µε
θέµα « Επισκοπήσεις για τον επιβλαβ ή οργανισµό Ceratocystis.Platani», από τα οποία
προκύ πτει η ύπαρξη του επιβλαβού ς οργανισµού.
Ι. Την µε αριθµ. 01/2018 (Α∆Α Ψ7Ρ10Ρ1Φ-Ε∆Π) ∆ασική .Αστυνοµική Ρυθµιστική
Απαγορευτική ∆ιάταξη Υλοτοµίας πλατάνου του ∆ασαρχε ίου Ναυπάκτου, σύµφωνα µε
την οποία απαγορεύ εται στην περιοχή ευθύνης του ∆ασαρχείου Ναυπάκτου η υλοτοµία, η
κλάδευση, η διακίνηση φυτών προς φύτευση, η διακί νηση ξυλείας & η διακίνηση σπόρων
προς σπορά , πλατάνου χωρίς την εποπτεία του ∆ασαρχε ίου
Την µε αριθµ. 273149/05-12-2018 εισήγηση του ∆ασαρχε ίου Ναυπάκτου
Την θετική εισήγηση της ∆/νσης ∆ασών Αιτ/νίας.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Ι. Τον καθορισµό δύο (02) οριοθετηµέ νων ζωνών ασφαλείας ακτίνας χιλί ων (1.000)
µέτρων γ ύρω από κάθε εστί α προσβολής, οι οποίες αποτυπώνονται σε αποσπάσµατα
χαρτών κλίµακας 1:50.ΟΟΟ.και οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της
παρούσας.
ίς
Σε κ άθέ µια από εις ανωτέρω οριοθετηµέ νες ζώνες ασφαλείας, Θα γ ίνονται συνεχε
έλεγχοι για τον εντοπισµό της ασθένειας και άµεση επέ µβαση για την καταστροφ ή
των προσβεβληµένων δέ νδρων στα αρχικά στάδια προσβολή ς. Η µεταφορά
φυτευτικού υλικού ή ξύλου πλατάνου απαγορεύεται από τις ζώνες αυτές προς άλλες
περιοχέ ς και
2. Τον καθορισµό δύ ο (02 ) εστιακών ζωνών ακτίνας εκατό (100) µέτρων γ ύρω από κάθε
ων
εστία προσβολή ς που διαπιστώθηκε ο επιβλαβή ς οργανισµός, εντός των οποί
µων
απαγορεύό νται χωρίς άδεια της ∆ασικής Υπηρεσί ας, υλοτοµίες — κλαδεύαεις ατό
ήµατά
πλατάνου, εκτέλεση διαφόρων εργασιών µε σκαπτικ ά ή υλοτοµικά µηχαν
(διανοίξεις δρόµων και ρεµάτων, αµµοληψ ίες, όργωµα χωραφιών, καθαρισµός
τηση
βλάστησης κλπ.), κάθε είδους επέµβαση επί των ατό µων πλατάνου (τοποθέ
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ενηµερωτικών πινακίδων, δέσιµο ζώων, δηµιουργ ία ξύλινων

ή µεταλλικών

κατασκευών π.χ. σκάλες, γέφυρες) και γενικά κάθε επέµβαση που µπορεί να
προκαλέσει τραυµατισµό ατόµων πλατάνου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που θα δοθεί
άδεια από την ∆ασική Υπηρεσία για να εκτελεστούν έργα στις συγκεκριµένες περιοχές,
Θα πρέπει να ακολουθηθεί σχολαστικό πλύσιµο των µηχανηµάτων και στην συνέχεια
να χρησιµοποιηθεί κάποιο µυκητοκτόνο για την απολύµανσή τους, αλλά και για την

απολύµανση όλων των υπολοίπων εργαλείων που Θα χρησιµοποιηθούν. Οδηγ ίες για
την απολύµανση Θα παρέχουν οι ορισµένοι Φυτοϋγειονοµικοί Ελεγκτές του

∆ασαρχείου Ναυπάκτου.

0 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΓΗΣ Α∆ΠdΕ&Ι
α. α

∆ιονύσιος Παναγιωτόπουλος

Συνηµµένα: δύο (02) αποσπάσµατα φύλλων χάρτη «ΓΥΣ» κλίµακας 150.000.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
∆/νση Προστασίας ∆ασών & Αγροπεριβάλλονεσς
Τµήµα ∆ασοπροστασίας και Αγροτικής Ασφάλειας
Τέρµα Αλκµάνος Τ.Κ. 11528, Ιλίσια - ΑΘΗΝΑ
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων
∆/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγ ής
Τµήµα Α Λ. Συγγρού 150 Τ.Κ. 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Εργαστήρια ∆ασικής Παθολογ ίας του Ι.Μ.∆.Ο. του Ελληνικού Γεωργικού
ηηηηηη

~~

4

Οργανισµού (( ∆ ήµητρα))
Τέρµα Αλκµάνος, Ιλίσια ΤΚ 115 28 - ΑΘΗΝΑ - ΤΟ 141 80
∆/νση Συντονισµού και Επιθεώρησης ∆ασών της Α∆Π∆ΕΙ
∆ασαρχείο Ναυπάκτου
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ΥΠΟΜΝΗΜΑ
°

d

Εστία προσβολή

Εστιακή ζώνη 100m

Ζώνη ασφαλείας 1 km

Συντεταγµένες εστιών προσβολής έτους 2018

Θέση: "∆Ε. Ναυπάκτου Μί Ναυπάκτου - Ξενίά'
Θέση: '∆Ε πλατάνου ΤΚ Χάµσρης - Πλστανάκιά"

Εστία 1
Εστία 2

Χ=310843
Χ=312828

Υ=4251338
Υ=α275095

Πάτρα 30/ C/201ή
Ο Συντονιστής

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου .(. ·'
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