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Θέμα: Ορθολογική κλάδευση δέντρων εντός του οικιστικού ιστού

Αξιότιμες/οι κυρίες/οι,

Ο Συνήγορος του Πολίτη στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του κατά το άρ. 103 § 9 του Συντάγματος 
και το ν.3094/2003 εξέτασε αναφορές σχετικά με τη μη ορθολογική κλάδευση δέντρων σε 
κοινόχρηστους χώρους των Δήμων. Τα τελευταία έτη το θέμα αυτό απασχόλησε εντονότερα την Αρχή 
δεδομένου ότι πολλοί Δήμοι προβήκαν σε μαζικές κλαδεύσεις δέντρων μετά τα έντονα καιρικά 
φαινόμενα. Το εν λόγω ζήτημα αναδείχθηκε και στην Ετήσια Έκθεση 2021 του Συνηγόρου του Πολίτη1.

Επισημαίνεται ότι αν και το νομικό πλαίσιο για την κοπή δέντρων σε κοινόχρηστους χώρους, είναι 
σαφές, εντούτοις δεν ισχύει κάτι τέτοιο για την κλάδευση αυτών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η κλάδευση 
να πραγματοποιείται, πολλές φορές, από ιδιωτικά συνεργεία ή υπαλλήλους που δε διαθέτουν την 
κατάλληλη εμπειρία, με αποτέλεσμα να βλάπτεται η υγεία του δέντρου. Είναι αναγκαίο δε να 
ακολουθείται συγκεκριμένος τρόπος κλάδευσης ανά είδος δέντρου. 

Το ζήτημα αυτό είναι σημαντικό δεδομένου ότι η προστασία του αστικού περιβάλλοντος επιβάλλει 
τη συντήρηση των χώρων πρασίνου ως ένα σύστημα που αφενός αποτελεί την φυσική σύνδεση του 
ατόμου με το περιβάλλον και αφετέρου προσφέρει μέγιστα οφέλη για την υγεία των κατοίκων των 

1 https://www.synigoros.gr/resources/docs/ee2021-p04-49-121-thematikes.pdf
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πόλεων. Ειδικότερα, τα δέντρα αποτελούν σημαντικούς ρυθμιστές της θερμοκρασίας εντός του 
οικιστικού ιστού, με κρίσιμη συμβολή στη μείωση του αστικού θορύβου και στην απορρόφηση των 
επικίνδυνων ατμοσφαιρικών ρύπων. Περαιτέρω, τα οφέλη του αστικού πράσινου στην ευεξία και στη 
ψυχική υγεία των ατόμων είναι πολλαπλώς επιβεβαιωμένα από σχετικές μελέτες. Πέραν των ανωτέρω 
η διαρκής ελάττωση του αστικού πράσινου έχει εξαιρετικά δυσμενείς επιπτώσεις στη διατήρηση της 
αστικής πανίδας.

Η σημασία των χώρων πρασίνου εντός των πόλεων έχει αναγνωρισθεί από τη χωροτακτική 
νομοθεσία που επιβάλει την ένταξη αυτών μέσα στον πολεοδομικό σχεδιασμό. Εντούτοις δεν 
υφίσταται συνολική πολιτική που να χορηγεί σαφείς κατευθύνσεις για τη διαχείριση του ζητήματος, 
προκειμένου να επιτυγχάνεται η δημιουργία ενός συνεκτικού δικτύου πρασίνου. Ειδικότερα, ο τρόπος 
που σχεδιάζονται και υλοποιούνται από τους Δήμους η συντήρηση και η δημιουργία χώρων πρασίνου 
(στους οποίους περιλαμβάνονται και οι παρόδιες φυτεύσεις) είναι συχνά αποσπασματικός και δε 
βασίζεται στους κανόνες τις επιστήμης. 

Αναφορικά με το ορθολογικό κλάδεμα έχει εκδοθεί η Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή 10-06-04-01 
του ΕΛΟΤ. Εντούτοις προκύπτει ότι οι συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές έχουν υποχρεωτική 
εφαρμογή μόνο στα Δημόσια Έργα και όχι στην παροχή υπηρεσιών διαχείρισης πρασίνου, με 
αποτέλεσμα τη μη τήρησή τους από τις αρμόδιες Δημοτικές Αρχές. Στο πλαίσιο της διαμεσολάβησής 
μας σε σχετική υπόθεση και κατόπιν αιτήματός μας, λάβαμε το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 277/24.09.21 
έγγραφο του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ) (Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς) στο 
οποίο αναλύονται τα ζητήματα και διατυπώνονται σαφείς προτάσεις. 

Συγκεκριμένα, το ΓΕΩΤΕΕ διαπιστώνει ότι δεν υπάρχει ορθή διαχείριση του αστικού πρασίνου, 
καθώς οι κλαδεύσεις πραγματοποιούνται από τεχνικό προσωπικό που δε διαθέτει τις απαιτούμενες 
γνώσεις και εμπειρία. Ως εκ τούτου, απαιτείται η δημιουργία του κατάλληλου νομικού πλαισίου με την 
επέκταση της εφαρμογής των Τεχνικών Προδιαγραφών σε εργασίες αυτεπιστασία και σε παροχές 
υπηρεσιών διαχείρισης πρασίνου. Επίσης, είναι αναγκαία η στελέχωση των υπηρεσιών με το 
κατάλληλο προσωπικό, ώστε οι εργασίες να πραγματοποιούνται από άτομα που διαθέτουν γεωπονικές 
γνώσεις. Εξίσου σημαντική είναι η εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων. Το έγγραφο καταλήγει ότι η 
διαχείριση του αστικού πρασίνου πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης, με 
μακροπρόθεσμο σχεδιασμό που θα στοχεύει στη διατήρηση και τη βελτίωσή του, δεδομένης της 
απογοητευτικής κατάστασης που επικρατεί στη χώρα μας, αλλά και των αυξημένων προβλημάτων που 
αναμένεται να επιφέρει η κλιματική αλλαγή.

Με βάση τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εργασίες κλάδευσης δέον να 
πραγματοποιούνται από άτομα που διαθέτουν τις απαιτούμενες γνώσεις και σύμφωνα με τους 
κανόνες της επιστήμης, παρακαλούμε να εξεταστούν οι σχετικές απόψεις του ΓΕΩΤΕΕ προκειμένου να 
δρομολογηθούν οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις τόσο σε θεσμικό όσο και σε διοικητικό επίπεδο. 

Σε αναμονή των ενεργειών και έγγραφων απαντήσεών σας, παραμένουμε στη διάθεσή σας για 
κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση. 

Με τιμή

    Ανδρέας Ι. Ποττάκης
                 Συνήγορος του Πολίτη



Συνημμένα:

- Το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 277/24.09.21 έγγραφο του ΓΕΩΤΕΕ

Κοινοποίηση:

- ΓΕΩΤΕΕ
geoteeath@otenet.gr
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