
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ  
ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΑΔΕΜΑ ΤΩΝ ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΩΝ 

1. Ο ενδιαφερόμενος προβαίνει στη διενέργεια του κλαδέματος, εφόσον γνωρίζει να κλαδεύει ή 

κατόπιν προφορικών οδηγιών από τους γεωπόνους της Υπηρεσίας ή κατόπιν επιτόπιας 

υπόδειξης. Βασική προϋπόθεση είναι ότι απαγορεύεται η καρατόμηση και καταστρεπτική 

κοπή των ελαιοδέντρων και επιτρέπεται το κλάδεμα ανανέωσης, σύμφωνα με τις 

οδηγίες που επισυνάπτονται. Υπεύθυνος για την τήρηση των οδηγιών είναι ο ιδιοκτήτης του 

ελαιοκτήματος.  

2. Μετά την ολοκλήρωση του κλαδέματος, και στην περίπτωση που προκύψει ξυλεία προς 

μεταφορά, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη για το 

γνήσιο της υπογραφής (όταν δεν υπογράφεται ενώπιον υπαλλήλου), με την οποία αιτείται τη 

χορήγηση βεβαίωσης ορθολογικού κλαδέματος των ελαιοδέντρων του, προκειμένου: α) να 

μεταφέρει της ξυλεία που προέκυψε στην οικία του για ιδιωτική χρήση ή β) να εμπορευτεί 

την παραχθείσα ξυλεία.  

3. Τα δικαιολογητικά που προσκομίζει κατά περίπτωση είναι τα ακόλουθα:  

Α) για ιδιωτική χρήση  

i) Ε9 ιδιοκτήτη  

ii) φωτογραφίες κλαδεμένων ελαιοδέντρων, υπογεγραμμένες στην πίσω πλευρά από τον 

ιδιοκτήτη  

iii) σε περίπτωση που δεν προσέλθει ο ίδιος ο ιδιοκτήτης στην Υπηρεσία, μπορεί να 

εξουσιοδοτήσει άτομο για όλες τις απαραίτητες ενέργειες. Η εξουσιοδότηση πρέπει να φέρει 

το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντα  

iv) σε περίπτωση συνιδιοκτησίας ελαιοκτήματος, θα πρέπει να εξουσιοδοτούν οι 

συνιδιοκτήτες τον ένα εξ αυτών, προκειμένου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες 

και να προσκομίζουν τα Ε9 όλων, ώστε να προκύπτει το 100% του ελαιοκτήματος  

v) ειδικές περιπτώσεις, εξετάζονται κατά περίπτωση (π.χ. θάνατος ιδιοκτήτη) και δίνονται 

σχετικές διευκρινήσεις  

Β) για εμπορία  

i) τα ανωτέρω (i- iv) δικαιολογητικά  

vii) παράβολο 1€/ελαιόδεντρο, το οποίο κατατίθεται στον παρακάτω λογαριασμό της 

EUROBANK: IBAN GR75 0260 1160 0005 2020 0581 017  

Επιτόπιος έλεγχος διενεργείται στις περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητο από τους γεωπόνους 

της Υπηρεσίας. Στις περιπτώσεις που διαπιστωθεί, κατά τον έλεγχο, καταστρεπτική κοπή των 

ελαιοδέντρων, ο ιδιοκτήτης του ελαιοκτήματος θα υποστεί όλες τις κυρώσεις που προβλέπει η 

κείμενη νομοθεσία.  



ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΑΔΕΜΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ  

Το κλάδεμα ανανέωσης γίνεται σε ελαιόδεντρα γερασμένα και μεγάλου ύψους (Σχ. Α). Ο 
Κερκυραϊκός ελαιώνας έχοντας πολλά τέτοια δέντρα επιδέχεται αυτού του είδους το 
κλάδεμα. Συνιστάται η εφαρμογή αυτού του κλαδέματος να γίνεται τμηματικά για να μην 
αλλοιώνεται το περιβάλλον και να μην χάνεται ολικά για μεγάλο χρονικό διάστημα η 
παραγωγή. Για να πετύχουμε την ανανέωση του δέντρου χρειάζεται να κάνουμε τις 
παρακάτω εργασίες:  

1. Κόβουμε το δένδρο μετά την πρώτη διακλάδωση όπως στο Σχ. Β.   

2. Ύστερα από 2-3 χρόνια καθαρίζουμε το δένδρο από τους λαίμαργους και τους 
άγριους βλαστούς που θα βγουν όπως στο Σχ. Γ.  

3. Αφήνουμε το δένδρο να δημιουργήσει μία ικανοποιητική βλάστηση για 2-3 χρόνια.  

4. Στο τελικό στάδιο κόβουμε όλους τους λαίμαργους και κάθετους βλαστούς, έτσι 
ώστε να μείνουν οι πλάγιοι οι οποίοι θα μας δώσουν καρπό όπως στο Σχ. Δ.  

Ένα με δύο χρόνια μετά το κλάδεμα ανανέωσης δεν ρίχνουμε καθόλου λίπασμα. Όλες οι 
παραπάνω εργασίες γίνονται σε μέρες που δεν βρέχει, έτσι ώστε να αποφύγουμε 
προσβολή από ασθένειες.  

 

                                                        

ΣΧΗΜΑ Α: πριν το κλάδεμα                         ΣΧΗΜΑ Β: αμέσως μετά το κλάδεμα       

                                                            

ΣΧΗΜΑ Γ: μετά από 2-3 χρόνια             ΣΧΗΜΑ Δ: μετά από 4-5 χρόνια  


