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Θέκα: «Απνθιαδώζεηο δέληξωλ εληόο ηνπ αζηηθνύ ηζηνύ»  

 

Σν Παξάξηεκα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο ηνπ Γεσηερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο σο ν 

ζεζκνζεηεκέλνο ζύκβνπινο ηεο πνιηηείαο ζε ζέκαηα πξσηνγελνύο παξαγσγήο θαη 

πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο ζέιεη λα ζαο ζέζεη έλα ζέκα πνπ αθνξά ηελ δηαρείξηζε ηνπ 

πξαζίλνπ εληόο ησλ αζηηθώλ πεξηνρώλ ηεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο. 

πγθεθξηκέλα θαη κε αθνξκή δεκνζηεύκαηα ζην Σύπν αιιά θαη παξαηεξήζεηο κειώλ 

καο ζρεηηθά κε ην θιάδεκα θαη ηελ απνθιάδσζε δέληξσλ πνπ έιαβε ρώξα ζε 

θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο πξαζίλνπ, πάξθα, άιζε θαη δελδξνζηνηρίεο Γήκσλ ησλ 

Πεξηθεξεηαθώλ Δλνηήησλ Γξάκαο, Καβάιαο θαη εξξώλ, ε Γ.Δ. ηνπ Γ.Δ.Ω.Σ.Δ.Δ. -

Παξάξηεκα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιύλεη ην έξγν ζαο, παξαζέηεη 

απόςεηο εηδηθώλ επηζηεκόλσλ επί ηνπ ζέκαηνο. 

ύκθσλα κε ηνλ θαζεγεηή Γαζνθνκίαο ηνπ Σκήκαηνο Γαζνινγίαο θαη Φπζηθνύ 

Πεξηβάιινληνο ηνπ Α.Π.Θ. θαη πξόεδξν ηεο Διιεληθήο Γαζνινγηθήο Δηαηξείαο Θενράξε 

Εάγθα, «ε θιάδεπζε ηωλ δέληξωλ, ηωλ πάξθωλ θαη ηωλ δελδξνζηνηρηώλ δελ απνηειεί ηνλ 

θαλόλα αιιά ηελ εμαίξεζε ζην πιαίζην ηεο νξζνινγηθήο θαη επηζηεκνληθά βαζηζκέλεο 

δηαρείξηζεο ηνπ αζηηθνύ πξαζίλνπ. Δηαθνξεηηθά, απηή απνηειεί εγθιεκαηηθή πξάμε επί 

«πιεξωκή» θαηά ηωλ δέληξωλ θαη ωο εθ ηνύηνπ θαηαζπαηάιεζε πόξωλ, νη νπνίνη είλαη 

απαξαίηεηνη γηα άιιεο πξνηεξαηόηεηεο. Η θιάδεπζε ζα πξέπεη λα δηελεξγείηαη κόλνλ όηαλ 

απηή είλαη απαξαίηεηε. Η απνκάθξπλζε δωληαλώλ θιαδηώλ από έλα δέληξν νδεγεί ζηελ 

θαηαπόλεζή ηνπ, αθνύ κε ηνλ ηξόπν απηό απνκαθξύλεηαη κεγάιε πνζόηεηα 

ζπζζωξεπκέλεο ελέξγεηαο». 

Δπίζεο ν αείκλεζηνο θαζεγεηήο ηεο ρνιήο Γαζνινγίαο ηνπ ΑΠΘ θ. πύξνο Νηάθεο, 

ηνλίδεη κέζα από ην βηβιίν ηνπ «Γαζνθνκία Πόιεσλ» .εθδ. Art of Text. (2001) …«Όζν 

πγηέζηεξν είλαη έλα δέλδξν ηόζν πιεξέζηεξε είλαη ε θόκε ηνπ θαη αληηζηξόθωο. Η θόκε κε 

ην θύιιωκά ηεο είλαη ην «εξγνζηάζην» ηνπ δέλδξνπ θαη πεγή όιωλ ηωλ επεξγεηηθώλ 

επηδξάζεωλ ζηνλ άλζξωπν. Σπλεπώο νπνηαδήπνηε θιάδεπζε ηεο θόκεο είλαη ζθάικα. 

Μεηώλεη ηε δωηηθόηεηα ηνπ δέλδξνπ ωο ζπλόινπ δηόηη απνκαθξύλεηαη έλα ζεκαληηθό κέξνο 

ηωλ αθνκνηωηηθώλ νξγάλωλ. Όζν πην ζπρλέο είλαη νη θιαδεύζεηο θαη όζν πην έληνλεο 

γίλνληαη ηόζν πεξηζζόηεξεο πιεγέο δεκηνπξγνύληαη κε απνηέιεζκα λα δίλεηαη επθαηξία ζε 

ρηιηάδεο κύθεηεο θαη βαθηήξηα λα πξνζβάιινπλ ηα δέληξα. Όζν θαηά ην δπλαηόλ ππόθεηληαη 

ζε ιηγόηεξν θιάδεκα ηόζν πεξηζζόηεξν θαη γηα καθξύηεξν ρξόλν δηαηεξνύληαη ηα δέλδξα 
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πγηή. Δελ πξέπεη εδώ λα εθαξκόδνληαη νη ίδηεο κέζνδνη πνπ εθαξκόδνληαη ζηα βξαρύβηα 

νπωξνθόξα δέλδξα. Εθεί ηζρύνπλ άιινη θαλόλεο θαη άιινη ζθνπνί. Εδώ πξέπεη λα ηνληζζεί 

κε έκθαζε ε θαθνπνίεζε πνπ πθίζηαληαη ηα δέλδξα ζηηο πόιεηο θαη ηδηαίηεξα ηα δέληξα ηωλ 

πεδνδξνκίωλ από ηηο βάξβαξεο όζν θαη αιόγηζηεο πνιιέο θνξέο θιαδεύζεηο. Υπάξρνπλ 

βέβαηα πεξηπηώζεηο ζηηο νπνίεο επηβάιιεηαη ε θιάδεπζε ηωλ δέλδξωλ αλ θαη κε κηα 

πεξηζζόηεξν πξνζεθηηθή εθινγή ηωλ εηδώλ ζα απνθεύγνληαλ πνιιέο θιαδεύζεηο θαη 

ζπλεπώο άζθνπεο δαπάλεο πέξα από ηελ θαθνπνίεζε ηωλ δέλδξωλ». 

 

Ζ καδηθή απνθιάδσζε κεγάισλ δέλδξσλ κέζα ζε πάξθα, άιζε θαη ρώξνπο πξαζίλνπ 

καο βξίζθεη αληίζεηνπο δηόηη :  

1. Οδεγεί ζηελ ππνβάζκηζε ηνπ θιίκαηνο, ηελ αύμεζε ηεο αηκνζθαηξηθήο ξύπαλζεο θαη 

ηελ ρεηξνηέξεπζε ηεο πνηόηεηαο ηνπ αέξα. 

2. Ζ έιιεηςε ζθίαζεο νδεγεί ζηελ ξαγδαία αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο. Ο νκόηηκνο 

θαζεγεηήο ηνπ Δ.Μ.Π. Κ. Καζζηόο, ζην «ρεδηαζκόο θαη δηαρείξηζε ηνπ αζηηθνύ θαη 

πεξηαζηηθνύ πξαζίλνπ ηεο Αζήλαο», αλαθέξεη όηη «έλα δέλδξν κεζαίνπ κεγέζνπο 

κπνξεί λα πξνθαιέζεη εμάηκηζε πεξίπνπ 1460 θηιώλ λεξνύ, δηεξγαζία κε επίδξαζε 

δξνζηζκνύ αληίζηνηρε ηεο ιεηηνπξγίαο 5 θιηκαηηζηηθώλ ζπζθεπώλ». 

3. ηακαηά ε απνξξόθεζε θαη ην θηιηξάξηζκα ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο. 

4. Τθίζηαηαη νπηηθή θαη αηζζεηηθή ππνβάζκηζε ηνπ ρώξνπ. Οη ελαπνκείλαληεο θνξκνί 

δελ ζπκβάινπλ ζηνλ εμσξατζκό ηεο πόιεο θαη δελ δίλνπλ ζηνπο θαηνίθνπο ηελ 

αίζζεζε ηεο επαθήο κε ηελ θύζε. 

5. Αλαζηέιιεηαη ε θνηλσληθή ηνπο ιεηηνπξγία σο ηόπσλ αλαςπρήο, ραιάξσζεο ή 

άζιεζεο, θνηλσληθήο ζπλαλαζηξνθήο, πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο γηα ηνλ θάηνηθν 

ηεο πόιεο. 

6. Τπνβαζκίδεηαη ε έλλνηα ηεο γεηηνληάο θαη νη θνηλσληθέο ζρέζεηο ζηηο πόιεηο. 

7. Αλαηξείηαη ε ιεηηνπξγία ηνπο σο θαηαθπγίσλ βηνπνηθηιόηεηαο, ηδηαίηεξα ησλ πηελώλ.  

8. Πξνθύπηνπλ όκσο θαη νηθνλνκηθέο επηπηώζεηο από ηελ κείσζε ηνπ πξαζίλνπ, πνπ 

νθείινληαη ζηελ αύμεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ θιηκαηηζηηθώλ, θαη ζηελ κείσζε ηεο 

ειθπζηηθόηεηαο θαη ηεο επηζθεςηκόηεηαο κίαο πεξηνρήο, όπσο θαη ηεο ηνπξηζηηθήο 

θίλεζεο, ιόγσ ηεο  ππαβάζκηζεο ηνπ αζηηθνύ πεξηβάιινληνο πνπ ζπλεπάγεηαη ε 

απνθιάδσζε ησλ δέλδξσλ. 

 

ύκθσλα κε ηηο ΔΛΛΖΝΗΚΔ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ (ΔΣΔΠ) ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-10-

06-04-01 γηα ην θιάδεκα ησλ δέληξσλ, ν νξηζκόο ηνπ θιαδέκαηνο αλαθέξεη «Ωο θιάδεκα 

δέληξσλ νξίδεηαη ε επηιεθηηθή απνκάθξπλζε ηκήκαηνο ηεο βιάζηεζεο απηώλ κε ζθνπό ηε 

βειηίσζε ηεο πγείαο θαη ζθξηγειόηεηαο, ηνλ έιεγρν ηεο αλάπηπμεο, ηελ αύμεζε ηεο 

άλζεζεο θαη ηεο θαξπνθνξίαο θαη ηε βειηίσζε ηεο εκθάληζεο».  

Σν άξζξν 5.5. αλαθέξεη : «Οη ηνκέο θιαδέκαηνο κε δηάκεηξν πάλσ από 10cm ζα 

θαιύπηνληαη κε πξνζηαηεπηηθά πιηθά (πάζηεο επνύισζεο πιεγώλ, ώζηε λα απνηξέπεηαη ε 

εηζαγσγή κηθξννξγαληζκώλ ζηα θπηά θαη λα επηηαρύλεηαη ε επνύισζε ηεο πιεγήο».  

Δλώ ζύκθσλα κε ην άξζξν 3.21 «νη επηδήκηεο πξαθηηθέο θιαδέκαηνο (topping θαη 

lopping) ησλ θπξίσλ ή δεπηεξεπόλησλ θιάδσλ, είηε γηα αηζζεηηθνύο (κείσζε ηεο ζέαο, ηεο 

ειηνθάλεηαο θ.ι.π.) είηε γηα ιόγνπο αζθάιεηαο (αλάπηπμε δέλδξσλ θνληά ζε θαιώδηα), 

πξνθαινύλ ηα αληίζεηα από ηα αλακελόκελα απνηειέζκαηα» όπσο θαίλεηαη θαη 

παξαθάησ, αθνύ ε βιάζηεζε έηζη κεηαηνπίδεηαη ζηελ πεξηθέξεηα ησλ δέληξσλ κε ηηο 



   

 

επαθόινπζεο δπζκελείο ζπλέπεηεο όπσο θαίλεηαη θαη ζην παξαθάησ ζρήκα θαη 

πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηελ ζειίδα 35276-35277 ησλ πξνδηαγξαθώλ ηνπ ΔΛΟΣ.   

 
 

ηηο παξαθάησ θσηνγξαθίεο κπνξείηε λα δείηε νξηζκέλα ελδεηθηηθά παξαδείγκαηα 

ιαλζαζκέλσλ πξαθηηθώλ απνθιάδσζεο δέληξσλ.     

 

Σν πάξθν ΗΚΑ ζηηο έξξεο κεηά ηηο απνθιαδώζεηο. 



   

 

Σν πάξθν ΗΚΑ ζηηο έξξεο πξηλ ηηο απνθιαδώζεηο. 

 

 

Υώξνο πξαζίλνπ ζηελ Γξάκα κεηά ηηο απνθιαδώζεηο 
 



   

 

  
Υώξνο πξαζίλνπ ζηελ Γξάκα πξηλ ηηο απνθιαδώζεηο 
 

 

Απνθιαδώζεηο δέληξσλ ζηελ παξαιία ηεο Καβάιαο 



   

 

 Αληηιακβαλόκαζηε όηη ηα νηθνλνκηθά ησλ Γήκσλ ζηελ πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο πνπ όινη βηώλνπκε δελ βξίζθνληαη ζηελ θαιύηεξε θαηάζηαζε. Όκσο ε 

εμνηθνλόκεζε πόξσλ από ηα θιαδέκαηα ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο ησλ Γήκσλ δελ κπνξεί λα 

επηηεπρζεί κε ηελ απνθιάδσζε ησλ δέληξσλ, έηζη ώζηε γηα έλα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα 

απηά λα κελ ρξεηάδνληαη θιάδεκα. Σα πξνβιήκαηα πνπ ζα πξνθύςνπλ ζην κέιινλ από 

απηή ηελ πξαθηηθή πνπ βιέπνπκε λα επεθηείλεηαη ζε πνιινύο Γήκνπο ζα είλαη πνιύ 

πεξηζζόηεξα από ηα πξόζθαηξα νηθνλνκηθά νθέιε.      

 

 

Ο Πξόεδξνο ηεο Γ.Δ. 

ηνπ ΓΔΩΣΔ.Δ. 

Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο 

 

 

 

Εαθείξεο Μπζηαθίδεο 

 


