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Θέμα: Εισήγηση επί του κλαδεύματος ελαιοδένδρων 
 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3399/2005 (ΦΕΚ 255Α΄/17-10-2005), άρθρο 20, παρ. 

34 «περί απαγορεύσεως, εκριζώσεως και καταστρεπτικής κοπής ελαιοδένδρων εν τη 

νήσω Κερκύρας» σε συνέχεια των διατάξεων που αναφέρονται στο ίδιο θέμα (ΦΕΚ 

167Α΄/1918, ΦΕΚ 190Α΄/9-06-1926, ΦΕΚ 294Α΄/5-10-1933) 

2. Την υπ’ αριθμόν 105/2001 Ε’ Τμ. Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, 

γνωμοδότηση σχετικά με το τι ορίζεται ως καταστρεπτική κοπή ελαιοδένδρων, 

απορρέουσα από την προηγούμενη νομοθεσία, και αναγνωρίζοντας την αρμοδιότητα 

των σχετικών υπηρεσιών του Δημοσίου 

3. Τις επιστημονικές μελέτες α) Του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 

περί «Χαρτογράφησης-οριοθέτησης αισθητικού ελαιώνα, ζωνών υψηλής και μεσαίας 

παραγωγικότητας Νομού Κέρκυρας» όπου σαφώς περιγράφονται επιστημονικά οι 

διακριτές διαδικασίες κλαδεύματος ελαιοδένδρων, β) Της επιστημονικής Ημερίδας 

«Το κλάδεμα της ελιάς στην Κέρκυρα», το 2004, με διοργανωτή την Νομαρχιακή 

Αυτοδιοίκηση Κέρκυρας, Διεύθυνση Γεωργίας 

4. Την αλληλογραφία του έτους 2017, προς το Υπουργείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων, Εσωτερικών, Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη και 

το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας 

5. Την σημερινή παραγωγική κατάσταση του ελαιώνα Κέρκυρας, μέσω των 

διαπιστώσεων των αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και των 

μέτρων που λαμβάνονται για την προστασία της παραγωγής και της στήριξης του 



εισοδήματος των παραγωγών, αλλά και της εύρυθμης λειτουργίας των ελαιουργείων 

της περιοχής 

6. Την προσπάθεια για εναρμόνιση των καλλιεργητικών πρακτικών μεταξύ 

των ενοτήτων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ώστε να δημιουργηθούν συγκεκριμένα 

ποιοτικά πρότυπα και πάντα λαμβάνοντας υπόψη τις παραγωγικές δυνατότητες των 

δένδρων, αλλά και των περιβαλλοντικών/κλιματικών συνθηκών 

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
 
Με στόχο την ανάκαμψη της γρήγορης παραγωγικής κατάστασης των 

δένδρων, την απαγόρευση κάθε είδους κλαδέματος που οδηγεί/σκοπεύει στην πλήρη 

καρατόμηση και μακροπρόθεσμη ανανέωση των ελαιοδένδρων, επί ένα εξάμηνο από 

την έκδοση της απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου. 

Επιτρέπεται μόνο α) το κλάδεμα διαμόρφωσης σε νεαρά δένδρα ή σε δένδρα 

που επανέρχονται μετά από καρατόμηση-πλήρη ανανέωση, β) το αναγκαίο κλάδεμα 

καρποφορίας (κλαδοκάθαρος), όπως επιστημονικά περιγράφονται και όπου οι 

επεμβάσεις είναι οι μικρότερες δυνατές και αποσκοπούν μόνο στην άμεση (σε μια 

παραγωγική περίοδο) αποκατάσταση της παραγωγής. 

Οι αρμόδιες υπηρεσίες (ΔΑΟΚ) της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων καλούνται να 

μεριμνήσουν για την εφαρμογή της απόφασης, με μέριμνα του Γενικού Διευθυντή 

Τουρισμού, Παραγωγής και Ανάπτυξης. 

Στα πλαίσια αυτά ζητείται και η συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας (καθώς 

και των συναρμόδιων δασοφυλάκων) και των Λιμεναρχείων / Λιμενικού σώματος. Σε 

περίπτωση που διαπιστώνεται διακίνηση-μεταφορά μεγάλων κορμών εκτός της 

νήσου Κέρκυρας, να καλούνται οι υπηρεσίες μας (ΔΑΟΚ της Περιφέρειας Ιονίων 

Νήσων) να γνωμοδοτήσουν εάν όντως συντρέχει παράβαση της υφιστάμενης 

νομοθεσίας. 
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