
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΩΝ   

ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ 

 

Στα πλαίσια της καλής συνεργασίας της Υπηρεσίας μας με τους ελαιοκαλλιεργητές, αλλά και της 

προστασίας του κερκυραϊκού ελαιώνα από την ανεξέλεγκτη κοπή των ελαιοδέντρων, 

ανακοινώνουμε τα εξής:  

 

Α. Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία {π.δ. 17/1926 (ΦΕΚ 190/Α΄/1926), ν. 3399/2005 (ΦΕΚ 

255/Α΄/2005)}, την αριθ. πρωτ. οικ. 89141/485/18-10-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων 

Νήσων (ΑΔΑ: ΨΒ4Χ7ΛΕ-ΛΜΕ) και την αριθ. 12-01/22-01-2020 απόφαση του Περιφερειακού 

Συμβουλίου Ιονίων Νήσων, επιτρέπεται το κλάδεμα των ελαιοδέντρων, κατά το διάστημα 

από μέσα Οκτωβρίου μέχρι μέσα Μαρτίου, όπως περιγράφεται στις οδηγίες που 

ακολουθούν. Η καρατόμηση των ελαιοδέντρων απαγορεύεται και τιμωρείται σύμφωνα με 

το νόμο. Επίσης, η εμπορία και μεταφορά των ξύλων από το κλάδεμα των ελαιοδέντρων 

πρέπει να συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, διαφορετικά οι 

παρανομούντες τιμωρούνται.  

 

Β. Στα πλαίσια αποφυγής εξάπλωσης του κορωνοϊού και προκειμένου να υπάρξει η μέγιστη 

δυνατή προστασία τόσο του κοινού όσο και των υπαλλήλων, η Διεύθυνση Αγροτικής 

Οικονομίας έχει οργανώσει την εξυπηρέτηση των ελαιοκαλλιεργητών που επιθυμούν να 

κλαδέψουν τα ελαιόδεντρά τους ως εξής:  

 

Η εξυπηρέτηση του κοινού γίνεται κατά προτίμηση, αλλά όχι αποκλειστικά, κατόπιν 

προγραμματισμένου ραντεβού.  

 

Παρακαλούμε θερμά για τα παρακάτω:  

 

- η προσέλευση στο χώρο της Υπηρεσίας να αποφεύγεται, στο βαθμό που αυτό μπορεί να 

γίνει, και να επιλέγεται η τηλεφωνική και κυρίως η ηλεκτρονική επικοινωνία με τους 

αρμόδιους υπαλλήλους ως κάτωθι:  



 

Ονοματεπώνυμο 

υπαλλήλου 

Τηλέφωνο 

επικοινωνίας 

Διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου 

Περιοχές 

εξυπηρέτησης 

Γεωργοπάλη Μαρία  2661364708 

klademata@pin.gov.gr  

Δ.Ε. Μελιτειέων  
Δ.Ε. Κορισσίων  
Δ.Ε. Λευκιμμαίων  

Κόνταρη Αικατερίνη  2661364715 
Δ.Ε. Κερκυραίων  
Δ.Ε. Φαιάκων  
Δ.Ε. Παξών  

Λαναρά Γεωργία  2661364707 
Δ.Ε. Αχιλλείων  
Δ.Ε. Παρελίων  
Δ.Ε. Παλαιοκαστριτών  

Λινάρδος Χριστόδουλος  2661364709 Δ.Ε. Αγίου Γεωργίου  
Δ.Ε. Εσπερίων  

Σουπιώνης Νικόλαος  2661364711 Δ.Ε. Θιναλίων  
Δ.Ε. Κασσωπαίων  

 

σε περίπτωση που υπάρχει αδυναμία επικοινωνίας με τους ανωτέρω υπαλλήλους, οι 

ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για όλη την Π.Ε. Κέρκυρας με τις γεωπόνους 

Αβραμίδου Αλεξία και Παγκράτη Ευφροσύνη στο τηλ. 2661364706 

 

- σε περίπτωση που απαιτείται η προσέλευση στην Υπηρεσία για την υποβολή της 

αίτησης και των δικαιολογητικών για τη λήψη βεβαίωσης ορθολογικού κλαδέματος (για 

εμπορία ή για ιδιωτική χρήση), παρακαλείσθε όπως τηρείτε αυστηρά τα μέτρα 

προστασίας (μάσκα, απολύμανση χεριών, αποστάσεις) και να αποφεύγεται ο 

συνωστισμός  

- σε περίπτωση υποβολής της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης και των 

δικαιολογητικών ηλεκτρονικά (στο e-mail: klademata@pin.gov.gr), θα πρέπει η 

αίτηση-υπεύθυνη δήλωση να έχει θεωρηθεί για το γνήσιο της υπογραφής  

 

Εκ της Διευθύνσεως  
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