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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

ΔΑΣΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥ 

 

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-

Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου κ. Τάσου Αποστολόπουλου απαγορεύεται μέχρι την 31η 

Δεκεμβρίου 2022 

 

Ø η υλοτομία, κλάδευση, διακίνηση φυτών προς φύτευση, διακίνηση ξυλείας και 

διακίνηση σπόρων προς σπορά του πλατάνου, χωρίς την εποπτεία και έγκριση 

της δασικής Υπηρεσίας. 

Ø κάθε υλοτομία πλατάνου σε δημόσια δάση, δασικές εκτάσεις, πάρκα και άλση 

εντός πόλεων και οικιστικών περιοχών, εκτός αν η υλοτομία προβλέπεται από 

πίνακες υλοτομίας ή διαχειριστικές μελέτες και βρίσκονται εκτός περιοχών που 

έχει εντοπιστεί ο επιβλαβής οργανισμός Ceratocystis fimbriata f. Sp. Platani. 

Ø κάθε υλοτομία πλατάνου που φύεται αραιά και μεμονωμένα σε γεωργικά ή 

δενδροκομικά καλλιεργούμενες εκτάσεις, καθώς και σε χέρσους ή 

ακαλλιέργητους αγρούς. 
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Ø κάθε υλοτομία αυτοφυών ενώσεων και παρόχθιων λωρίδων πλατάνου που 

απαντώνται σε ευρύτερες γεωργικές περιοχές, εκτός και να επιτραπεί έπειτα από 

αυτοψία και έκθεση αρμοδίου δασικού υπαλλήλου. 

Ø κάθε υλοτομία σε παράκτιες περιοχές όπου τα φυόμενα πλατανόδενδρα έχουν 

πολύτιμη αξία για τις έμμεσες ωφέλειές τους. 

Ø κάθε υλοτομία σε άδενδρες, ολιγόδενδρες και υποβαθμισμένες από την 

υπερβόσκηση ή καμένες εκτάσεις, όπου τα φυόμενα πλατανόδενδρα αποτελούν 

καταφύγιο ανθρώπων και ζωών.  

Ø κάθε υλοτομία πλατάνου σε τοπία και περιοχές με ιδιαίτερη αισθητική αξία, σε 

πηγές, παρεκκλήσια και άλλες θέσεις ιδιαίτερης αναψυχικής αξίας. 

Ø κάθε υλοτομία πλατάνου σε περιοχές που λειτουργούν λατομεία, μεταλλεία, 

βιομηχανίες κλπ., όπου τα πλατανόδενδρα επιδρούν στην διατήρηση του 

φυσικού περιβάλλοντος. 

Ø κάθε υλοτομία σε περίπτωση που διαπιστωθεί προσβολή πλατάνου από τον 

επιβλαβή οργανισμό Ceratocystis fimbriata f. Sp. Platani ή υπάρχει υποψία 

προσβολής. 

 

Η εφαρμογή της ρύθμισης ανατίθεται στα δασικά και αστυνομικά όργανα, καθώς και 

σε κάθε φιλόνομο πολίτη. 


