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ΠΕΤΕΠ Κλάδεµα δέντρων 
10-06-04-01

 

 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 

1.1. ΓΕΝΙΚΑ 
Σκοπός της παρούσας προδιαγραφής είναι η περιγραφή των απαιτούµενων εργαλείων, υλικών και 
της µεθοδολογίας του κλαδέµατος των δέντρων, έτσι ώστε να έχουν ελκυστική εµφάνιση και να 
εξυπηρετούνται σωστά οι λειτουργίες για τις οποίες φυτεύτηκαν. 

Ως κλάδεµα δένδρων ορίζεται η επιλεκτική αποµάκρυνση τµήµατος της βλάστησης αυτών, µε 
σκοπό τη βελτίωση της υγείας και σφριγιλότητας, τον έλεγχο της ανάπτυξης, την αύξηση της 
άνθησης και της καρποφορίας και τη βελτίωση της εµφάνισης.  

Τα προς αποµάκρυνση τµήµατα µπορεί να είναι νεαρή βλάστηση, µικρά κλαδιά, κλάδοι, µεγάλοι 
κλώνοι, τµήµατα του κορµού ή της ρίζας αλλά συνήθως είναι βλαστοί και κορµοί. Συνεπώς, το 
κοµµένο υλικό µπορεί να είναι µικρών διαστάσεων ή µεγάλα κοµµάτια από το σκελετό του δέντρου.  

Η παρούσα ΠΕΤΕΠ έχει ως αντικείµενο τις εφαρµοστέες τεχνικές και µορφές κλαδέµατος των 
καλλωπιστικών φυτών, ώστε να δοθεί τελικά ένα σχήµα, το οποίο να είναι χαρακτηριστικό του 
είδους και της ποικιλίας και να επηρεάζει θετικά ή αρνητικά την ανάπτυξη του φυτού (ανάλογα µε 
τις επιδιωκόµενες χρήσεις). 

Αν και κάθε φυτό επιδέχεται ειδικό κλάδεµα, στην παρούσα προδιαγραφή επιδιώκεται 
οµαδοποίηση και παρουσίαση γενικών κανόνων κλαδέµατος. 

 

2. ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΛΑ∆ΕΜΑΤΟΣ  
 

2.1. ΚΛΑ∆ΕΥΤΗΡΙΑ (PRUNING SHEARS) 
Τα κλαδευτήρια είναι από τα πλέον χρησιµοποιηµένα εργαλεία κλαδέµατος και χρησιµοποιούνται 
για να κόβουν τα άκρα ή µικρά κλαδιά (διαµέτρου µέχρι 1,5 cm). Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί 
τύποι, οι οποίοι ανάλογα µε τη µορφή των λεπίδων οµαδοποιούνται σε δύο βασικές κατηγορίες: 
anvil (αµόνι) και by-pass.  
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Οι ψαλίδες της πρώτης κατηγορίας φέρουν ευθύγραµµη λάµα που κόβει πάνω σε στέλεχος από 
µαλακότερο µέταλλο ("αµόνι") καθώς σφίγγουν οι λαβές.  

Οι ψαλίδες της δεύτερης κατηγορίας φέρουν κυρτή λεπίδα (ράµφος παπαγάλων) που γλιστρά 
πάνω σε µια πιο φαρδιά αλλά επίσης κοφτερή λεπίδα, όπως τα κοινά ψαλίδια. Αυτός ο τύπος 
προτιµάται επειδή κόβει µε ακρίβεια σε δύσκολα σηµεία χωρίς να προκαλούνται άσκοπα σκισίµατα 
ή συνθλίψεις των κλαδιών.  

Γενικώς το κλαδί πρέπει να τοποθετείται κοντά στη βάση της λάµας, όπου µπορεί να κρατηθεί 
σταθερά. Όταν η τοµή γίνεται µε το άκρο, οι λάµες καταπονούνται. 
 

2.2. ΨΑΛΙ∆ΕΣ ΚΛΑ∆ΕΜΑΤΟΣ (LOPPING SHEARS) 
Οι ψαλίδες κλαδέµατος χρησιµοποιούνται για κοπή κλαδιών µε διάµετρο µεγαλύτερη από 1,5 cm 
έως και 7 cm. Έχουν µακριές χειρολαβές και δουλεύονται και µε τα δύο χέρια. Και αυτές οι ψαλίδες 
χωρίζονται σε τύπο αµονιού και τύπο ψαλιδιού. Είναι εξαιρετικά χρήσιµες για το κλάδεµα κλαδιών 
µερικών ζωηρών θάµνων. 

 
 

2.3. ΠΡΙΟΝΙΑ  
Πριόνια κλαδέµατος 

Τα µικρά πριόνια µε τα λεπτά δόντια είναι καλύτερα για τους θάµνους και για κλαδιά διαµέτρου 
µέχρι 10 cm. Τα µεγαλύτερα πριόνια µε τα χονδροειδή δόντια ενδείκνυνται για κλαδιά δέντρων µε 
διάµετρο πάνω από 10 cm.  

Είναι διαθέσιµοι πολλοί τύποι πριονιών που διαφέρουν στη µορφή της λαβής, στο µήκος και το 
σχήµα της λεπίδας καθώς και στην τοποθέτηση, την κλίση και τον τύπο των δοντιών. Επίσης, 
υπάρχουν πριόνια κατάλληλα για περιορισµένους χώρους και κλειστές γωνίες µεταξύ των κλαδιών.  
 

  
 

Όσον αφορά στη λεπίδα, τα πριόνια µε σταθερή λεπίδα και δερµάτινη θήκη είναι πιο ασφαλή και 
πιο εύχρηστα. Τα πριόνια που έχουν µαλακή και εύκαµπτη λεπίδα µπορεί να διπλώσουν ξαφνικά 
κατά τη χρήση τους µε κίνδυνο να προκληθεί ατύχηµα. Οι λεπίδες είναι ευθείες ή κυρτές.  

Τα ελληνικά πριόνια έχουν κυρτή λεπίδα που καταλήγει σε αιχµή και δόντια µε κλίση, τα οποία 
κόβουν µε την κίνηση επαναφοράς τους (on the “pull-stroke”). Αυτός ο τύπος είναι πολύ χρήσιµος 
όταν ο χώρος είναι περιορισµένος γιατί κόβει από τη µέσα µεριά.  

Τα αγγλικά πριόνια έχουν διπλή λάµα (λεπτά δόντια στη µία πλευρά και πιο χονδροειδή/ τραχιά 
στην άλλη), οπότε η µία πλευρά δίνει πιο στρωτές τοµές από την άλλη.  

Όσον αφορά στα δόντια των πριονιών αυτά συνήθως είναι εναλλάξ γυρισµένα προς τα έξω κατά 
µήκος της λεπίδας κοπής. Ο τύπος αυτός δεν είναι εύχρηστος στην περίπτωση φυτών µε πυκνά 
κλαδιά. 
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Τηλεσκοπικά κλαδευτήρια (Pole pruners) 

Τα τηλεσκοπικά κλαδευτήρια έχουν από πάνω µια κοφτερή λεπίδα σε σχήµα γάντζου και µια άλλη 
επίσης κοφτερή λεπίδα από κάτω. Το κοπίδι είναι προσαρµοσµένο στην άκρη ιστού και ο χειρισµός 
γίνεται µε το τράβηγµα ενός λεπτού σκοινιού. Ο ιστός µπορεί να είναι είτε τηλεσκοπικός είτε 
συναρµολογούµενος.  

Οι ξύλινοι ιστοί είναι βαρείς. Οι ιστοί από αλουµίνιο είναι µεν ελαφρείς αλλά µπορεί να 
προκαλέσουν ηλεκτροπληξία εάν ακουµπήσουν ηλεκτροφόρο σύρµα. Καλύτερη λύση αποτελούν οι 
ιστοί από fiberglass ή από πλαστικό.  

Σε τηλεσκοπικό ιστό µπορούν να προσαρµοστούν και πριόνια, αλλά είναι δύσχρηστα.  

Γενικώς η χρήση τηλεσκοπικών κλαδευτηριών είναι αρκετά επικίνδυνη, γιατί µπορεί να πέσουν οι 
κοµµένοι κλάδοι στο χειριστή και για αυτό πρέπει πάντα να χρησιµοποιούνται µε προσοχή και 
φορώντας τον προβλεπόµενο προστατευτικό εξοπλισµό (κράνος, γυαλιά κ.λπ.).  
 

 
 

2.4. ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ 
Κυκλοφορεί µια µεγάλη ποικιλία από αλυσοπρίονα, βενζινοκίνητα ή ηλεκτρικά (ελαφρά µοντέλα 
των αλυσοπρίονων υλοτοµίας). Κατά κανόνα, τα αλυσοπρίονα δεν είναι κατάλληλα για κλάδεµα 
ζωντανών φυτικών ιστών. Ενδείκνυται κυρίως για την υλοτόµηση δέντρων ή την παραγωγή 
καυσόξυλων. 
 

2.5. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
Το µηχάνηµα θρυµµατισµού κορµοτεµαχίων και κλάδων έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: 

• Χοάνη εισαγωγής ξύλων κατάλληλα διαµορφωµένη, ώστε να προστατεύεται ο χειριστής του 
µηχανήµατος.  

• Σύστηµα σωλήνων για την έξοδο των προϊόντων θρυµµατισµού, περιστρεφόµενο, ώστε η 
εναπόθεση των προϊόντων να γίνεται στην επιθυµητή θέση. Συνήθως είναι υδραυλικής 
λειτουργίας. Μπορούν να προσαρµόζονται σε ελκυστήρα ή άλλο µηχάνηµα ή όχηµα ή να 
φέρουν ανεξάρτητο κινητήρα. 

 

2.6. ΚΛΑ∆ΕΥΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 
Χαρακτηριστικά του κλαδευτικού συγκροτήµατος: 

• Αναβατόριο πλήρους περιστροφής, δυνατότητα χειρισµού από το χρήστη και δυνατότητα 
ανόδου της βάσης του κάδου τουλάχιστον έξι (6) µέτρα. 

• Κάδο που θα φέρει προστατευτικό κιγκλίδωµα.  

• Ανάλογο ψαλίδι και πριόνι.  

• Θα είναι αυτοκινούµενα, µε κίνηση στους 4 τροχούς, ύψος διαφορικού τουλάχιστον 30 cm και 
υδραυλικό σύστηµα σταθεροποίησης. 

• Φορτηγό ανατρεπόµενο αυτοκίνητο. 
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2.7. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Ο εξοπλισµός ασφάλειας θα αποτελείται από στολή εργασίας (σακάκι, παντελόνι ή φόρµα), 
κράνος, ωτοασπίδες, γάντια, επιγονατίδες, µπότες και ζώνη. Τα παραπάνω είδη θα ακολουθούν τις 
προδιαγραφές του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε) 
 

2.8. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 
Τα εργαλεία πρέπει να καθαρίζονται και να λαδώνονται µετά τη χρήση τους για προστασία από την 
σκουριά. Επίσης, οι λάµες τους πρέπει να είναι πάντα πολύ καλά ακονισµένες για αποφυγή 
τραυµατισµού των βλαστών.  

Σε περίπτωση που κλαδεύεται φυτό προσβεβληµένο από µύκητες, τότε το εργαλείο κλαδέµατος θα 
απολυµαίνεται µε οινόπνευµα, για αποφυγή µετάδοσης ασθενειών.  
 

2.9. "ΠΑΣΤΑ" ΚΛΑ∆ΕΜΑΤΟΣ 
Όταν η τοµή είναι µεγαλύτερη των 5-10 cm τότε θα καλύπτεται µε «πάστα κλαδέµατος» (βαφή σε 
σπρέι ή βαφή µε πινέλο), ώστε να προστατευτεί το φυτό από την είσοδο µικροοργανισµών.   

 

3. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΡΟΠΟΥ ΚΛΑ∆ΕΜΑΤΟΣ 
 

3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Τα φυτά είναι ζώντες οργανισµοί και χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα, µεταχείριση, και 
παρακολούθηση καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών. Το κλάδεµα αποτελεί σηµαντικό 
τοµέα της συντήρησης των φυτών. 

Το κλάδεµα θα πρέπει να γίνεται µε το σωστό τρόπο, κατάλληλη εποχή και από ειδικευµένο 
προσωπικό, πρέπει δε να αποτελεί προγραµµατισµένη εργασία ώστε να µην δηµιουργείται 
υπερβλάστηση. Σε περίπτωση υπερβολικής βλάστησης και για την αποφυγή πρόκλησης ζηµιών 
πρέπει η επαναφορά να γίνεται σταδιακά µέσα στην πάροδο αρκετών χρόνων. 
 

3.2. ΣΚΟΠΟΙ ΚΛΑ∆ΕΜΑΤΟΣ 
Το κλάδεµα γίνεται: 

• Για να δοθεί σχήµα στο φυτό ή να διατηρηθεί το σχήµα του. 

• Για την καλύτερη ανάπτυξή του (ενδυνάµωσή του). 

• Για την αυξηµένη παραγωγή ανθέων. 

• Για λόγους αισθητικής. 

• Για λόγους ασφάλειας (να καθαριστεί η κόµη από νεκρά, ασθενή, σπασµένα και τραυµατισµένα 
µέρη ή χαµηλά κλαδιά, που µπορεί να αποτελέσουν κίνδυνο για ανθρώπους, οχήµατα ή κτίρια). 

• Για να εξισορροπηθεί η υπέργεια βλάστηση µε την ρίζα. Η ευρωστία της ρίζας αποτελεί 
σηµαντικό παράγοντα που επηρεάζει το εύρος του κλαδέµατος. 

Ανάλογα µε τους στόχους του κλαδέµατος έχουν εφαρµογή αντίστοιχες τεχνικές. 
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3.3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΛΑ∆ΕΜΑΤΟΣ 
Απαγορεύεται το κλάδεµα δέντρων που έρχονται σε επαφή ή είναι επικίνδυνα κοντά σε 
ηλεκτροφόρα σύρµατα, χωρίς την παρουσία τεχνικού της ∆ΕΗ. 

Το κλάδεµα πρέπει να αποφεύγεται σε εποχές που υπάρχει αυξηµένος κίνδυνος προσβολής των 
φυτών από ασθένειες ή µικροοργανισµούς.   
 

3.4. ΕΙ∆Η ΚΛΑ∆ΕΜΑΤΟΣ 
3.4.1. Κλάδεµα ανανέωσης 

Αφαιρείται το µεγαλύτερο µέρους των παλαιών βλαστών του φυτού, µε στόχο την ανανέωση της 
βλάστησης. Κατά την αφαίρεση πολλών κλάδων πρέπει να δοθεί µέριµνα ώστε να µείνουν αρκετοί 
οφθαλµοί, για να µπορεί το φυτό να βλαστήσει. 

• Βαθύ κλάδεµα ανανέωσης (Coppicing) 

Πρόκειται για κλάδεµα του δέντρου περίπου στο ύψος του εδάφους, που αποσκοπεί στην 
ανάπτυξη πολλών και ισχυρών βλαστών στη βάση του δέντρου. Όταν το δέντρο κλαδεύεται για 
πρώτη φορά, θα διατηρείται µόνο τµήµα κορµού ύψους 20 cm, ενώ στα επόµενα κλαδέµατα θα 
διατηρούνται περισσότερα τµήµατα κορµών. Αυτή η πρακτική εφαρµόζεται κυρίως σε 
δασωµένες περιοχές και σπάνια σε αστικό πράσινο.  

• Κλάδεµα ανανέωσης  

Πρόκειται για κλάδεµα όλων των βραχιόνων του δέντρου έως τον κεντρικό κορµό, στο ύψος της 
κεντρικής διακλάδωσης. Εφαρµόζεται σε αραιά χρονικά διαστήµατα, µε σκοπό την ανανέωση 
της κόµης. 

3.4.2. Κλάδεµα µόρφωσης 

∆ιαµορφώνεται η κόµη του φυτού, όταν αυτό είναι σε νεαρή ηλικία, προκειµένου να αποκτήσει το 
τυπικό του είδους σχήµα και να βοηθηθεί ή να εµποδιστεί εφόσον απαιτείται η ανάπτυξη αυτού. Για 
τη δηµιουργία επιθυµητών, αλλά αφύσικων σχηµάτων, εφαρµόζονται ειδικά κλαδέµατα µόρφωσης 
(topiary, pollarding) (βλ. παρακάτω).  

Για τη δηµιουργία ισχυρού και ανθεκτικού σε ανέµους σκελετού, το δέντρο πρέπει να κλαδευτεί 
ώστε να µείνουν περιορισµένοι ανθεκτικοί κλώνοι, σε σωστές αποστάσεις µεταξύ τους, κατά µήκος 
και ακτινωτά, γύρω από τον κεντρικό κορµό (Εικόνα 3.1). 
 

 

Εικόνα 3-1: Οι βραχίονες των δέντρων πρέπει να καταλαµβάνουν ακτινωτά όλη την περιφέρεια του δένδρου. 
 

Στις δεντροστοιχίες, οι κύριοι κλάδοι των δέντρων πρέπει να αρχίζουν σε ύψος 1,80 έως 2,40 m 
από την επιφάνεια του εδάφους. Οι πιο χαµηλοί κλάδοι τους πρέπει να αφαιρούνται, ώστε η 
διάβαση κάτω από τα δέντρα να είναι απρόσκοπτη και χωρίς κίνδυνο τραυµατισµού. Ιδεατά, η 
αποµάκρυνση αυτών των κλάδων πρέπει να πραγµατοποιείται σταδιακά, ακολουθώντας την 
ανάπτυξη του δέντρου. Η εφάπαξ αποµάκρυνση αυτών των κλάδων έχει ως αποτέλεσµα τη 
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δηµιουργία αδύναµου και ισχνού κορµού, που χρήζει υποστύλωσης. Αν παρόλα αυτά πρέπει να 
γίνει εφάπαξ αποµάκρυνση, οι κατώτεροι κλάδοι πρέπει να κλαδευτούν αφήνοντας κοντά 
«υπολείµµατα» που θα κόβονται σταδιακά. 

Εάν επιτρέπεται από το επιδιωκόµενο σχήµα του φυτού το κλάδεµα γίνεται έτσι, ώστε περισσότερο 
φως να φθάνει στις εσωτερικές διακλαδώσεις του φυτού. 

Ειδικοί τύποι κλαδέµατος είναι οι ονοµαζόµενοι "pollarding" και "topiary" (κλάδεµα των φυτών σε 
αφύσικα και περίεργα σχήµατα).  

Pollarding: Έγκειται στην ετήσια αποµάκρυνση όλης της νεαρής βλάστησης, µε αποτέλεσµα τον 
επόµενο χρόνο να δηµιουργείται πλούσια βλάστηση στα άκρα των κλάδων.  

Topiary: Έγκειται στο κλάδεµα των φυτών σε γεωµετρικά ή άλλα σχήµατα (κυρίως ζώων) µε 
σκοπό τη δηµιουργία ειδικών εντυπώσεων. Το κλάδεµα αυτό εφαρµόζεται σε 
συγκεκριµένα δέντρα (κερασιά, δάφνη Απόλλωνος) ή θάµνους µε µικρά φύλλα.  

3.4.3. Κλάδεµα διατήρησης σχήµατος/ συντήρησης 

Κλαδεύεται η κόµη του φυτού, ώστε να διατηρήσει τη µορφή που έχει δοθεί µε προηγούµενο 
κλάδεµα. Αφαιρούνται βλαστοί ή κλάδοι, που επηρεάζουν αρνητικά το ισορροπηµένο σχήµα του 
φυτού και κόβονται από τη βάση τους οι "ζωηροί" κλάδοι, οι οποίοι όταν δεν είναι σωστά 
κατανεµηµένοι µπορεί να ανατρέψουν την ισορροπία του δέντρου. Είναι σηµαντικό να επιτευχθεί 
ένα ελκυστικό σχήµα και ταυτοχρόνως ισορροπία µεταξύ βλάστησης και ανθοφορίας ή 
καρποφορίας, ενώ το φυτό θα διατηρείται ζωηρό και υγιές.  

Ειδικότερα, τα κλαδέµατα διατήρησης σχήµατος είναι τα παρακάτω: 

• Κλάδεµα ανύψωσης κόµης 

Είναι η πρακτική αφαίρεσης των κατώτερων κλάδων της κόµης µε σκοπό την ελεύθερη 
πρόσβαση των πεζών, οχηµάτων κ.λπ. Σε ορισµένες περιπτώσεις συνδυάζεται και µε µέτρα 
προστασίας των δέντρων από ασθένειες.  

Στα δέντρα αστικού πρασίνου, το ελάχιστο ελεύθερο ύψος καθορίζεται από τη χρήση του 
χώρου.  

Στα δέντρα κατά µήκος οδικών αρτηριών το ελάχιστο ελεύθερο ύψος πρέπει να είναι 5,2 m από 
το οδόστρωµα. Οι κλάδοι θα αποµακρύνονται τόσο από την πλευρά του δρόµου όσο και από 
την εσωτερική για τη διατήρηση ισορροπίας της κόµης.  Μετά το κλάδεµα, η αναλογία του 
ύψους της παραµένουσας κόµης προς το ύψος του δέντρου πρέπει να είναι τουλάχιστον 2/3 
(Εικόνα 3-2). 

Η αφαίρεση των κλάδων µπορεί να γίνεται και σταδιακά, µε διατήρηση "πρόσκαιρων", 
αδύναµων βλαστών που θα προστατεύουν το δέντρο από βανδαλισµούς και ηλιοεγκαύµατα.  
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∆ιατήρηση του 67 % της κόµης 
 
 
 
 
 
 
 

Αφαίρεση του 33 % της κόµης 

Εικόνα 3-2. Κλάδεµα ανύψωσης κόµης- οι κλάδοι που αφαιρούνται εµφανίζονται µε µπλε χρώµα, τα 
σηµεία των τοµών µε κόκκινες γραµµές. Η αναλογία του ύψους της παραµένουσας κόµης ως προς το 

συνολικό ύψος του δέντρου πρέπει να είναι τουλάχιστον 2/3. 
 

• Κλάδεµα αραίωσης κόµης 

Είναι η επιλεκτική αφαίρεση κλάδων µε σκοπό την αύξηση διείσδυσης του αέρα και του 
φωτισµού στο εσωτερικό της κόµης, µε την ταυτόχρονη διατήρηση της δοµής και του σχήµατος 
του δέντρου. Με τη µείωση της πυκνότητας του φυλλώµατος, µειώνεται η αντίσταση του 
δέντρου στον άνεµο και συνεπώς αυξάνεται η σταθερότητά του. Για την αποφυγή καταπόνησης 
του δέντρου και υπερβολικής παραγωγής "λαίµαργων" βλαστών, δεν πρέπει να αφαιρείται 
πάνω από το ¼ των ζωντανών βλαστών ανά κλάδεµα. Εάν κριθεί απαραίτητη η αφαίρεση 
µεγαλύτερου ποσοστού, αυτή πρέπει να γίνει σε διαδοχικά έτη. Η αφαίρεση βλάστησης θα 
γίνεται και εσωτερικά και εξωτερικά της κόµης, µε τρόπο ώστε να διατηρείται η ισορροπία της 
βλάστησης και στους κλάδους και συνολικά στην κόµη (Εικόνα 3-3).  

 

 

Εικόνα 3-3: Κλάδεµα αραίωσης – οι κλάδοι που αφαιρούνται εµφανίζονται µε µπλε χρώµα, τα σηµεία των 
τοµών µε κόκκινες γραµµές. ∆εν πρέπει να αφαιρείται πάνω από το ¼ των ζωντανών κλάδων στο ίδιο 

κλάδεµα. 
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Κλάδοι που σχηµατίζουν οξεία γωνία µε τον κορµό (σχήµα V) αφαιρούνται γιατί η σύνδεσή τους µε 
αυτόν είναι ασθενής, ενώ διατηρούνται οι κλάδοι µε σχήµα U (Εικόνα 3-4). 
 

 

Εικόνα 3-4: Μορφές διακλάδωσης. Μορφή U υποδηλώνει ισχυρή σύνδεση. Μορφή V, που περικλείει φλοιό, 
υποδηλώνει χαλαρή σύνδεση. 

 

• Κλάδεµα µείωσης κόµης 

Αποκόπτονται οι κορυφές βλαστών ή κλάδων από το εξωτερικό τµήµα της κόµης, για τη µείωση 
του συνολικού όγκου (ύψους και περιφέρειας) του δέντρου, µε διατήρηση όµως των 
χαρακτηριστικών του είδους (Εικόνα 3-5). 

 

 

Εικόνα 3-5: Κλάδεµα µείωσης- οι κλάδοι που αφαιρούνται εµφανίζονται µε µπλε χρώµα, τα σηµεία των 
τοµών µε κόκκινες γραµµές. Η αφαίρεση κλάδων γίνεται και περιφερειακά της κόµης. 

 

Κατά τη µείωση της κόµης οι πλάγιοι κλάδοι που αποµένουν θα πρέπει να έχουν διάµετρο 
τουλάχιστον ίση προς το 1/3 της διαµέτρου των κλάδων που αφαιρούνται, για την αποφυγή 
υπερβολικής παραγωγής "λαίµαργων" κλάδων. Η αφαίρεση θα γίνεται σύρριζα στη 
διακλάδωση, χωρίς να αφήνεται "τακούνι" (Εικόνα 3-6).  
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Εικόνα 3-6. Ο κλάδος που αποµένει πρέπει να έχει τουλάχιστον το 1/3 της διαµέτρου του αφαιρούµενου 
κλάδου 

 

Σε περίπτωση µείωσης της κόµης δέντρων που γειτονεύουν µε κτίρια ή βρίσκονται κατά µήκος 
οδού θα λαµβάνονται υπόψη τα εξής:  

- Η βλάστηση θα απέχει τουλάχιστον 1,5 m από τις πληροφοριακές πινακίδες ή τα φανάρια 
σηµατοδότησης.  

- Θα απέχει τουλάχιστον 1 m από τους βραχίονες φωτιστικών σωµάτων, ώστε να µην 
εµποδίζεται η δέσµη φωτός. 

• Κλάδεµα επαναφοράς σχήµατος 

Αφαιρούνται οι κορυφές των βλαστών ή κλάδων από το εξωτερικό τµήµα της κόµης, µε σκοπό 
τη διαµόρφωση του σχήµατος του δέντρου που έχει αναπτυχθεί ανισοµερώς (ύψος ή 
περιφέρεια).  

Σε περίπτωση που είναι απαραίτητη η αποµάκρυνση µεγάλου κλάδου, τότε, για λόγους 
ισορροπίας, θα πρέπει να κλαδεύονται και αντίστοιχοι κλάδοι από την άλλη πλευρά της κόµης, 
για λόγους δε αισθητικούς πρέπει να µειώνεται το µήκος των άµεσα γειτονικών κλάδων. 

  

Εικόνα 3-7: Κλάδεµα σε πλευρικό κλάδο. Η βλάστηση αφαιρείται ώστε να παραµένει αποδεκτός βλαστός ή 
οφθαλµός. Ο βλαστός που αποµένει (Α) πρέπει να έχει διάµετρο τουλάχιστον το 1/3 της διαµέτρου του 

αφαιρούµενου (Β). 
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3.4.4. Κλάδεµα άνθησης 

Αφαίρεση κλάδων, µε την οποία επιδιώκεται η µεγαλύτερη δυνατή άνθηση των φυτών µε τη 
διατήρηση περισσότερων ανθοφόρων οφθαλµών. Με το κλάδεµα άνθησης εξασφαλίζεται 
ισορροπία µεταξύ βλάστησης και άνθησης.  

3.4.5. Κλάδεµα διατήρησης της υγείας και ασφάλειας 

Το κλάδεµα για λόγους ασφάλειας (Εικόνα 3-8Α) συνίσταται στην αφαίρεση των κλάδων, που εν 
δυνάµει µπορεί να προκαλέσουν τραυµατισµούς ή φθορά περιουσίας και περικοπή κλάδων που 
παρεµποδίζουν την ορατότητα της οδούς.  

Το κλάδεµα για τη διατήρηση της υγείας του φυτού (Εικόνα 3-8Β) αποσκοπεί στην αφαίρεση των 
ξηρών, κατεστραµµένων και αρρωστηµένων κλάδων καθώς και όλων των παράπλευρων, 
ανώριµων και ασθενικών βλαστών που εµφανίζονται στο κέντρο των δέντρων και µπορεί να 
αποτελέσουν πιθανές εστίες µόλυνσης. Τα αφαιρούµενα τµήµατα πρέπει να αποµακρύνονται και 
να καίγονται. Επίσης, θα αφαιρούνται οι κλάδοι που διαπλέκονται, έτσι ώστε να δηµιουργηθεί 
ισχυρός σκελετός, που συντελεί στην µείωση των πιθανοτήτων ζηµιών λόγω ακραίων καιρικών 
φαινοµένων. Τέλος, ο κορµός του δένδρου θα καθαρίζεται, µε κλαδευτικά ψαλίδια χειρός, από 
διάφορα παράσιτα φυτά (κισσός κ.λπ.). 

Το κλάδεµα για αισθητικούς λόγους (Εικόνα 3-8Γ) αποσκοπεί στην ενδυνάµωση της φυσικής 
µορφής και του χαρακτήρα των δέντρων ή τη διέγερση παραγωγής ανθέων. 

Α. Λόγοι ασφάλειας Β. Λόγοι υγείας Γ. Αισθητικοί λόγοι 

Εικόνα 3-8. Προτεραιότητες κλαδέµατος 
 

3.5. ΕΠΟΧΗ ΚΛΑ∆ΕΜΑΤΟΣ  
Η εποχή κλαδέµατος καθορίζεται από το είδος του δέντρου, το είδος του κλαδέµατος, την περιοχή 
και τις κλιµατολογικές συνθήκες της συγκεκριµένης χρονιάς. 

• Φυλλοβόλα δένδρα:  

Καλύτερη εποχή κλαδέµατος θεωρείται το τέλος του χειµώνα. Επισηµαίνονται τα ακόλουθα: 

- Να αποφεύγεται το κλάδεµα την άνοιξη κατά την έκπτυξη των φύλλων. 

- Να αποφεύγεται το κλάδεµα το φθινόπωρο κατά την αποβολή των φύλλων. 

- Όταν το δέντρο αποτελεί καταφύγιο πουλιών το χειµώνα, οι εργασίες κλαδέµατος σε αυτό 
επιβάλλεται να καθυστερήσουν µέχρι να ανέβουν οι θερµοκρασίες. 

- Σε περιοχές µε όψιµους παγετούς το κλάδεµα να εκτελείται πριν την έκπτυξη των φύλλων. 
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• Αειθαλή δένδρα: 

Μπορούν να κλαδευτούν οποιαδήποτε εποχή του έτους, καλύτερη όµως περίοδος θεωρείται η 
άνοιξη, όχι όµως κατά την περίοδο της άνθησης. 

Σε περιοχές µε όψιµους παγετούς, το κλάδεµα θα εκτελείται µε γνώµονα τη προστασία των 
δένδρων από την παγετοπληξία. 

• Ανθοφόρα δένδρα:  

- Σε ξύλο τρέχουσας βλάστησης, το κλάδεµα θα γίνεται όταν τα φυτά είναι σε περίοδο 
λήθαργου. 

- Σε ξύλο παρελθόντος έτους, το κλάδεµα θα γίνεται αµέσως µετά το τέλος της άνθησης και 
πριν το σχηµατισµό ανθοφόρων οφθαλµών. 

• ∆έντρα σκίασης: 

Το κλάδεµα θα γίνεται κατά την περίοδο λήθαργου ή αµέσως µετά την πρώτη έκπτυξη 
βλάστησης.  

• Κωνοφόρα:  

Για τον έλεγχο της ακραίας βλάστησης (κυριαρχία κορυφής) και τη δηµιουργία πιο συµπαγούς 
φυτού, θα κορυφολογείται το µισό του ακραίου οφθαλµού την άνοιξη ή αµέσως πριν την 
έκπτυξη των νέων βελονών (Εικόνα 3-9). 

 

Εικόνα 3-9. Το κλάδεµα των κωνοφόρων γίνεται µε κορυφολόγηµα του µισού ακραίου οφθαλµού πριν την 
επιµήκυνση των βελονών 

 

Γενικά τα περισσότερα είδη δέντρων ανέχονται ήπια κλαδέµατα καθ’ όλη σχεδόν τη διάρκεια του 
έτους. Εξαίρεση αποτελούν τα είδη που είναι επιρρεπή στην έκκριση χυµών (π.χ. σφένδαµος, 
σηµύδα, καρυδιά), τα οποία καλό είναι να µην κλαδεύονται νωρίς την άνοιξη, όταν υπάρχει έντονο 
ανιόν ρεύµα χυµών. Η έκκριση (απώλεια) χυµών κατά το κλάδεµα είναι ακίνδυνη, αλλά σπαταλά 
τους πόρους των δέντρων και είναι αντιαισθητικά. Επίσης, πρέπει να αποφεύγεται το κλάδεµα 
ευαίσθητων σε ασθένειες δέντρων την εποχή της µέγιστης ευαισθησίας τους.  

Οι κατεστραµµένοι, νεκροί κλάδοι µπορούν αφαιρούνται οποιαδήποτε στιγµή του έτους. 

3.5.1. Σχεδιασµός κλαδέµατος/ Προγραµµατισµός  

Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει προς έγκριση έκθεση µε το προτεινόµενο πρόγραµµα εργασίας, στην 
οποία θα αναφέρεται ο αριθµός των δένδρων που θα κλαδευτούν, ανά ύψος και ανά ΦΕΑ, καθώς 
και τα είδη κλαδέµατος που θα εφαρµοσθούν (κλάδεµα ανανέωσης, µόρφωσης κ.λπ.).  
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3.6. ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΚΛΑ∆ΕΜΑΤΟΣ 
Η µέθοδος κλαδέµατος εξαρτάται κυρίως από τον στόχο και από το είδος του φυτού. 

3.6.1. Τοµές κλαδέµατος  

Οι τοµές θα είναι πάντα κεκλιµένες. Η µικρή κλίση της τοµής βοηθά στην αποµάκρυνση της 
υγρασίας από την επιφάνεια κοπής, άρα και του κινδύνου προσβολών. Οι τοµές θα γίνονται 
ακριβώς πάνω από ένα οφθαλµό (σε απόσταση περίπου 5 mm) µε κατεύθυνση προς τα έξω ή 
κάτω από το κολάρο ενός κλάδου (το ελαφρύ εξόγκωµα που παρατηρείται ακριβώς πριν τη 
διασταύρωση αυτού µε ένα µεγαλύτερο κλάδο ή µε τον κορµό) (Εικόνα 3-10).  

Η περιστροφή του εργαλείου κλαδέµατος γύρω από ένα κλαδί κατά την κοπή απαγορεύεται διότι 
και το εργαλείο καταπονείται και η τοµή γίνεται ανώµαλη και δεν επουλώνεται σωστά. Όταν 
αποµακρύνεται ευµεγέθης βλαστός πρέπει να λειαίνεται η τοµή, κυρίως γύρω στα άκρα της, µε 
κλαδευτικό σουγιά ή σκαρπέλο. 

3.6.2. Τοµή πάνω από οφθαλµό 

Επιλέγεται ζωηρός και υγιής οφθαλµός µε κατεύθυνση προς τα έξω, ώστε ο νέος βλαστός που θα 
εκπτυχθεί να µην κατευθυνθεί προς το κέντρο του φυτού. Σε είδη που έχουν αντίθετους οφθαλµούς 
αποµακρύνεται ο εσωτερικός οφθαλµός. ∆εν πρέπει να γίνεται τοµή επί του βλαστού στο 
µεσοδιάστηµα µεταξύ δύο οφθαλµών.  
 

 

Α Β Γ ∆ 

Εικόνα 3-10. Γωνίες τοµής. “Α” σωστή τοµή. “B” η τοµή έχει µεγάλη κλίση και είναι πολύ κοντά στον 
οφθαλµό, “Γ” η τοµή έχει µικρή κλίση (σχεδόν οριζόντια) και είναι πολύ µακριά από τον οφθαλµό, “∆” η τοµή 

έχει πολύ µικρή κλίση και είναι πολύ κοντά στον οφθαλµό. 
 

3.6.3. Κανόνες κλαδέµατος 

Κατά το κλάδεµα θα εφαρµόζονται οι κανόνες του 1/3 και του ¼: 

Θα αποµακρύνεται πάνω από το ¼ (25 %) της κόµης ενός δέντρου κατά τη διάρκεια της ίδιας 
εποχής. 

Θα ενισχύονται οι πλευρικοί κλάδοι υπό κλίση 1/3 ως προς την κατακόρυφο (γωνία 30ο) όπου είναι 
δυνατόν. 

Πρέπει να παραµένει µόνο ένας κεντρικός κορµός για τα περισσότερα είδη (εκτός εάν προβλέπεται 
διαφορετικά στη µελέτη). 

Η διάµετρος των κύριων πλευρικών κλάδων θα είναι τουλάχιστον κατά 1/3 µικρότερη από τη 
διάµετρο του κορµού. 

Όταν απαιτείται η αποµάκρυνση µεγάλου κλάδου, η τοµή θα γίνεται στο σηµείο ένωσής του µε έναν 
άλλο µεγάλο κλάδο ή µε τον κορµό, χωρίς να κολοβωθεί ή να µείνει υπόλειµµα (βλ. επόµενη 
παράγραφο).  
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3.6.4. ∆ιαδικασία τοµής  

Η αποµάκρυνση µεγάλων κλάδων (µε διάµετρο µεγαλύτερη από 5 cm) θα γίνεται σταδιακά µε 
διενέργεια τριών (3) τοµών, είτε πρόκειται για ζωντανούς είτε για νεκρούς κλάδους (Εικόνα 3-11): 

ΤΟΜΗ 1 

Αποµακρύνεται ο κύριος όγκος του κλάδου (σε µικρά, ευµεταχείριστα τµήµατα), ώστε να µειωθεί το 
βάρος του τελευταίου τµήµατος. Στη συνέχεια, και σε απόσταση περίπου 30 cm από τον κορµό, 
γίνεται η πρώτη µερική τοµή από την κάτω πλευρά του κλάδου και µέχρι περίπου το ¼ της 
διαµέτρου του για την αποφυγή αποκόλλησης του φλοιού από τον κορµό (υπάρχει η πιθανότητα να 
λυγίσει ο κλάδος από το βάρος του και να σχίσει τον κορµό). 

ΤΟΜΗ 2 

Στη συνέχεια ο κλάδος κόβεται κάθετα και µε φορά από πάνω προς τα κάτω σε απόσταση 5 cm 
πάνω από την αρχική τοµή και αφήνεται να πέσει. Η ανάποδη αρχική τοµή εξασφαλίζει ότι ο 
κλάδος δε θα χρειαστεί υποστήριξη.  

ΤΟΜΗ 3 

Η εργασία περαιώνεται µε την τελική κοπή που πραγµατοποιείται στη γραµµή του κολάρου από 
πάνω προς τα κάτω. Η επιφάνεια που µένει πρέπει να είναι τελείως λεία. Η τελική λείανση των 
άκρων επιτυγχάνεται µε ένα κλαυδετικό σουγιά, µε προσοχή για να µην επεκταθεί η πληγή. 

Κατά την αποµάκρυνση µεγαλύτερων κλάδων το κολάρο θα αφήνεται ανέπαφο. Αν το κολάρο δεν 
είναι εµφανές, η τοµή θα ξεκινά από την πάνω πλευρά του κλάδου, σε απόσταση 2-3 cm από τη 
διχάλα του δέντρου και να συνεχίζει προς τα κάτω, µε µια ελαφριά κλίση προς τα έξω.  

Η διαδικασία αποµάκρυνσης των µεγάλων κλάδων θα γίνεται µε σχοινιά για την εξασφάλιση 
ελέγχου κατά την µεταφορά των κοµµένων τµηµάτων. Οι κλάδοι δεν θα αφήνονται να πέσουν από 
ψηλά, γιατί υπάρχει κίνδυνος να σπάσουν τους κατώτερους κλάδους.  

 

Εικόνα 3-11. ∆ιαδικασία τριών τοµών για αποµάκρυνση µεγάλων κλάδων 
 

Η αποµάκρυνση µικρών κλάδων θα γίνεται µε απότοµη (υπό κλίση), καθαρή τοµή, ακριβώς πριν 
από έναν πλευρικό οφθαλµό ή πριν από άλλο κλαδί. 

3.6.5. Μεταχείριση των πληγών από το κλάδεµα 

Οι τοµές κλαδέµατος µε διάµετρο πάνω από 10 cm θα καλύπτονται µε προστατευτικά υλικά 
(πάστες επούλωσης πληγών), ώστε να αποτρέπεται η εισαγωγή µικροοργανισµών στα φυτά και να 
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επιταχύνεται η επούλωση της πληγής. Η εφαρµογή της πάστας θα γίνεται µε πινέλο ή µε τοπικό  
ψεκασµό  (σπρέι).  

3.6.6. Αποκατάσταση των πληγών του κορµού 

Για την περιποίηση πληγών του δένδρου που προέρχονται από µηχανήµατα, ζώα ή άλλες αιτίες θα 
γίνεται επιµελής καθαρισµός της πληγής και το τραύµα θα λειαίνεται και θα καλύπτεται µε την 
πάστα επούλωσης τοµών. 
 

3.7. ΚΛΑ∆ΕΜΑ ΦΟΙΝΙΚΩΝ 
Κατά το κλάδεµα των φοινίκων δεν πρέπει να κόβεται ή να τραυµατίζεται ο ακραίος οφθαλµός, γιατί 
τότε ξηραίνεται το δέντρο. 

Τα παλιά φύλλα των φοινίκων θα αποµακρύνονται, γιατί αποτελούν καταφύγιο επιβλαβών εντόµων 
και ενέχουν κίνδυνο πυρκαγιάς. Η αφαίρεση των φύλλων αυτών θα γίνεται µε τοµές από κάτω 
προς τα πάνω, για την αποφυγή τραβήγµατος των ινών από τον κορµό του φοίνικα. 
 

3.8. ΕΠΙΖΗΜΙΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΛΑ∆ΕΜΑΤΟΣ 
Το topping και το lopping είναι επιζήµιες πρακτικές για τα δέντρα.  

Το topping συνίσταται στην αφαίρεση του άνω τµήµατος παλιών δέντρων για την µείωση του 
ύψους τους, µε το κλάδεµα των κάθετων κλάδων σε µεσογονάτια διαστήµατα (A).  

Το lopping συνίσταται στην κοπή των οριζοντίων κλάδων στα µεσογονάτια διαστήµατα για τη 
µείωση της κόµης (B).  

Οι δύο αυτοί τύποι κλαδέµατος των κύριων ή δευτερευόντων κλάδων, είτε για αισθητικούς (µείωση 
της θέας, της ηλιοφάνειας κ.λπ.) είτε για λόγους ασφάλειας (ανάπτυξη δέντρων κοντά σε καλώδια), 
προκαλούν τα αντίθετα από τα αναµενόµενα αποτελέσµατα.  
 

 

A. Topping B. Tipping ή lopping 

Εικόνα 3-12. Επιζήµιες πρακτικές κλαδέµατος 
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Μεταξύ των δυσµενών επιπτώσεων του κορυφολογήµατος είναι οι ακόλουθες: 

- ανάπτυξη άσχηµων, φουντωτών νέων κλάδων, που συνήθως ξεπερνούν σε ύψος τους 
αρχικούς βλαστούς.  

- µείωση της αισθητικής αξίας, τελικώς, µε την αλλοίωση του φυσικού σχήµατος του δέντρου. 

- εξασθένηση της δοµής του δέντρου, και αύξηση κινδύνου σπασίµατος. 

- αύξηση της ευαισθησίας του δέντρου στην σήψη. 

Με το σωστό κλάδεµα µπορεί να επιτευχθεί η αποµάκρυνση των "ενοχλητικών" κλάδων χωρίς τα 
προβλήµατα που δηµιουργούν οι δύο παραπάνω πρακτικές κλαδέµατος. 

 

4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Τα κριτήρια αποδοχής της εργασίας κλαδέµατος είναι τα ακόλουθα: 

- Καταλληλότητα εποχής κλαδέµατος. 

- Χαρακτηριστικό του είδους σχήµα του δέντρου. 

- Έλεγχος σπασµένων κλάδων. 

- Θέση και καθαρότητα τοµών. 

- Επάλειψη τοµών µε προστατευτικό πολτό. 

 

5. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Το κλάδεµα δένδρων είναι µία από τις πλέον επικίνδυνες εργασίες συντήρησης πρασίνου. 

Η επιλογή του κατάλληλου εξοπλισµού και η σωστή χρησιµοποίησή του ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο 
τραυµατισµού του τεχνίτη κλαδέµατος. 

Τα µέτρα ασφαλείας που αναφέρονται στη συνέχεια συντελούν στην ελαχιστοποίηση του κινδύνου 
ατυχηµάτων. 

• Οι εργαζόµενοι που συµµετέχουν έµµεσα σε χειρωνακτικές διαδικασίες εδάφους (καθαρισµός, 
αποµάκρυνση κλαδιών κ.λπ.), θα πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση 2 τουλάχιστον µήκων του 
ύψους των δέντρων που κλαδεύονται, εκτός και αν είναι απαραίτητη η αφαίρεση µεγάλων 
κορµών η οποία θα εκτελείται από οµάδα εργαζοµένων. 

• Πριν αρχίσει οποιαδήποτε εργασία κλαδέµατος, ο χειριστής του αλυσοπρίονου ή/και ο 
επικεφαλής της οµάδας κλαδέµατος θα εξετάσουν προσεκτικά τα χαλαρά άκρα, τα χοντρά 
κοµµάτια, ή άλλο υπερυψωµένο υλικό, θα επιθεωρήσουν την περιοχής εκτέλεσης των και θα 
εντοπίσουν τυχόν εµπόδια. 

• Ο επικεφαλής θα καθορίσει εάν τον αριθµό των εργαζοµένων που είναι απαραίτητοι για τις 
διαδικασίες κοπής και τα καθήκοντα εκάστου. 

• Οι εργαζόµενοι θα κατανεµηθούν στον χώρο εργασίας ανάλογα µε τα καθήκοντά τους και θα 
οργανωθούν, έτσι ώστε οι ενέργειες του ενός εργαζοµένου να µην δηµιουργούν κινδύνους για 
οποιοδήποτε άλλο  εργαζόµενο. 

• Οι εργαζόµενοι που πρέπει να επανέλθουν στην περιοχή εργασίας δε θα πλησιάζουν πριν τους 
αντιληφθεί ο χειριστής του αλυσοπρίονου. 
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• Ο χειριστής του αλυσοπρίονου θα είναι δεµένος µε ζώνη από ένα ή δύο σταθερά σηµεία. Η 
ζώνη θα πρέπει να αποσυνδέεται εύκολα για την γρήγορη αποµάκρυνση του σε περίπτωση 
κινδύνου. 

• Μόλις ολοκληρωθεί η πίσω τοµή, ο χειριστής θα µετακινείται αµέσως σε ασφαλή απόσταση 
µακριά από το δέντρο ή τον κορµό, µέσω της προγραµµατισµένης διαδροµής. 

• Πριν την αναρρίχηση θα γίνει οπτική αξιολόγηση του κινδύνου. 

• Θα εξετάζεται εάν τα κλαδιά του δένδρου µπορούν να συγκρατήσουν τον εργαζόµενο. 

• Θα εξετάζεται εάν στη ζώνη εκτέλεσης των εργασιών διέρχονται ηλεκτροφόρα καλώδια και 
ανάλογα θα σχεδιάζεται το κλάδεµα έτσι ώστε ούτε ο εργαζόµενος, ούτε τα εργαλεία 
κλαδέµατος αλλά ούτε τα κοµµένα κλαδιά να έρχονται σε επαφή µε τα καλώδια. 

• Όταν υπάρχει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας θα χρησιµοποιούνται εργαλεία χειρός µε µόνωση. 

ΧΡΗΣΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

• Όταν η αναρρίχηση στο δένδρο κρίνεται επικίνδυνη, θα χρησιµοποιείται ανυψωτικό µηχάνηµα. 

• Το ανυψωτικό µηχάνηµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί είτε για να ανυψώσει τον κλαδούχο στην 
θέση εργασίας στο δέντρο, είτε για να στηρίξει τον κλαδούχο κατά τη διάρκεια του κλαδέµατος 

• Ο χειριστής του ανυψωτικού µηχανήµατος και ο επικεφαλής της οµάδας εργασίας θα εξετάζουν 
και θα αποφασίζουν από κοινού την όλη διαδικασία κίνησης του µηχανήµατος για την ασφαλή 
εκτέλεση των εργασιών. 

• Το καδοφόρο θα στηρίζεται σε σταθερή επιφάνεια και θα διατηρείται σε θέση περίπου οριζόντια 
µε τη βοήθεια πελµάτων σταθεροποίησης. Εφιστάται η προσοχή στην µη υπερφόρτωση του 
βραχίονα ανύψωσης του µηχανήµατος. 

• Όλοι οι εργαζόµενοι θα είναι εφοδιασµένοι µε κράνος, προστατευτικά υποδήµατα και φόρµα 
εργασίας. 

 

6. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Γενικώς στις τιµές µονάδος περιλαµβάνονται: 

- Η δαπάνη του απαιτούµενου εργατοτεχνικού προσωπικού. 

- Η δαπάνη των απαιτούµενων µέσων, εργαλείων και εξοπλισµού. 

- Η δαπάνη επάλειψης των τοµών (αν προβλέπεται η εργασία). 

- Η δαπάνη περισυλλογής των προϊόντων κοπής, τεµαχισµού αυτών, φόρτωσης επί αυτοκινήτου 
και µεταφοράς σε οποιαδήποτε απόσταση, σε θέσεις απόρριψης της εγκρίσεως των αρµοδίων 
αρχών. 

- Η δαπάνη πλήρους καθαρισµού του χώρου εκτέλεσης των εργασιών. 
 

6.1. ∆ΕΝ∆ΡΑ ΥΨΟΥΣ ΕΩΣ 4,0 m 
6.1.1. ∆ιαµόρφωση κόµης 

Τιµή ανά τεµάχιο. 
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6.2. ΜΕΓΑΛΑ ∆ΕΝ∆ΡΑ ΥΨΟΥΣ 4 - 8 m 
6.2.1. Ανανέωση κόµης ή κοπή 

Τιµή ανά τεµάχιο. 

6.2.2. ∆ιαµόρφωση κόµης 

Τιµή ανά τεµάχιο. 
 

6.3. ΜΕΓΑΛΑ ∆ΕΝ∆ΡΑ ΥΨΟΥΣ 8 - 12 m ΣΕ ΠΛΑΤΕΙΕΣ, ΠΑΡΚΑ ΚΛΠ  
6.3.1. Ανανέωση κόµης ή κοπή 

Τιµή ανά τεµάχιο. 
 

6.4. ΜΕΓΑΛΑ ∆ΕΝ∆ΡΑ ΥΨΟΥΣ 8 - 12 m ΣΕ ΝΗΣΙ∆ΕΣ, ΕΡΕΙΣΜΑΤΑ ΚΛΠ  
6.4.1. Ανανέωση κόµης ή κοπή 

Τιµή ανά τεµάχιο. 
 

6.5. ΜΕΓΑΛΑ ∆ΕΝ∆ΡΑ ΜΕ ΥΨΟΣ 12 ΜΕΧΡΙ 16 m ΣΕ ΠΛΑΤΕΙΕΣ, ΠΑΡΚΑ ΚΛΠ  
6.5.1. Ανανέωση κόµης ή κοπή 

Τιµή ανά τεµάχιο. 
 

6.6. ΜΕΓΑΛΑ ∆ΕΝ∆ΡΑ ΥΨΟΥΣ 12 - 16 m ΣΕ ΝΗΣΙ∆ΕΣ, ΕΡΕΙΣΜΑΤΑ ΚΛΠ 
6.6.1. Ανανέωση κόµης ή κοπή 

Τιµή ανά τεµάχιο. 
 

6.7. ΜΕΓΑΛΑ ∆ΕΝ∆ΡΑ ΥΨΟΥΣ 16 - 20 m ΣΕ ΠΛΑΤΕΙΕΣ, ΠΑΡΚΑ ΚΛΠ 
6.7.1. Ανανέωση κόµης ή κοπή 

Τιµή ανά τεµάχιο. 
 

6.8. ΜΕΓΑΛΑ ∆ΕΝ∆ΡΑ ΥΨΟΥΣ 16 - 20 m ΣΕ ΝΗΣΙ∆ΕΣ, ΕΡΕΙΣΜΑΤΑ ΚΛΠ 
6.8.1. Ανανέωση κόµης ή κοπή 

Τιµή ανά τεµάχιο. 
 

6.9. ΜΕΓΑΛΑ ∆ΕΝ∆ΡΑ ΥΨΟΥΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 20 m ΣΕ ΠΛΑΤΕΙΕΣ, ΠΑΡΚΑ ΚΛΠ  
6.9.1. Ανανέωση κόµης ή κοπή 

Τιµή ανά τεµάχιο. 
 

6.10. ΜΕΓΑΛΑ ∆ΕΝ∆ΡΑ ΥΨΟΥΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 20 m ΣΕ ΝΗΣΙ∆ΕΣ, ΕΡΕΙΣΜΑΤΑ ΚΛΠ  
6.10.1. Ανανέωση κόµης ή κοπή 

Τιµή ανά τεµάχιο. 
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6.11. ΚΛΑ∆ΕΜΑ ΦΟΙΝΙΚΩΝ 
6.11.1. Κλάδεµα φοινίκων (ύψους κορµού µέχρι 2,5 m) 

Τιµή ανά τεµάχιο. 

6.11.2. Κλάδεµα φοινίκων (ύψους κορµού πάνω από 2,5 m) 

Τιµή ανά τεµάχιο. 
 

 


