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Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί,
Ο Συνήγορος του Πολίτη, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του κατά το άρθρο 103 παρ. 9 του
Συντάγματος και το ν. 3094/2003, εξέτασε την υπ’ αριθμ. πρωτ. 231669/2017 αναφορά, σχετικά με
το ζήτημα της προστασίας του Κερκυραϊκού Ελαιώνα από την παράνομη υλοτόμηση.
Δεδομένου ότι στο άρθρο 4 παρ. 6 του ως άνω νόμου προβλέπεται ότι «…ο Συνήγορος του
Πολίτη μετά το πέρας της έρευνας εφόσον το απαιτεί η φύση της υπόθεσης, μπορεί να συντάσσει
πόρισμα το οποίο γνωστοποιεί στον καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργό και τις αρμόδιες υπηρεσίες…», η
Αρχή προβαίνει στη σύνταξη του παρόντος πορίσματος το οποίο γνωστοποιείται, διαβιβάζεται και
κοινοποιείται αρμοδίως.

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Κατόπιν αναφοράς πολιτών και ορισμένων τοπικών πολιτιστικών και περιβαλλοντικών
συλλόγων ζητήθηκε η διαμεσολάβηση του Συνηγόρου του Πολίτη, προκειμένου οι αρμόδιες
υπηρεσίες να συνεργαστούν και να ενεργήσουν για την προστασία και διάσωση του υπεραιωνόβιου, ιστορικού Κερκυραϊκού Ελαιώνα από την παράνομη υλοτόμηση.
Τόσο ο Κερκυραϊκός Ελαιώνας όσο και το αυστηρό θεσμικό πλαίσιο προστασίας του από την
υλοτόμηση ανάγονται στην εποχή της Ενετοκρατίας. Σήμερα θεωρείται γη υψίστης σημασίας για
την πολλαπλή χρησιμότητά του, καθώς «είναι παραγωγικός, αισθητικός και προστατευτικός, ενιαίος
και συνεκτικός και εκτείνεται σε έκταση περίπου 240.000 στρεμμάτων» 1.
Η εν θέματι καταγγελία αφορά ειδικότερα στην καταστροφική κοπή των ελαιόδεντρων σε
πολύ χαμηλό για την τοπική ποικιλία ύψος (μη ορθολογικό κλάδεμα) και στην εμπορία της
παραγόμενης εξ αυτού ξυλείας στο εξωτερικό, με αποτέλεσμα, όχι μόνο τη σταδιακή αισθητική
υποβάθμιση του φυσικού οικοσυστήματος της Κέρκυρας, αλλά την ολοσχερή αχρήστευση μέρους
του παραγωγικού της κεφαλαίου.
Τον Μάρτιο του 2017 οι αναφερόμενοι κατέθεσαν γραπτό αίτημα προς το Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), με θέμα την αναποτελεσματική αντιμετώπιση του
φαινομένου από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Καθώς το παραπάνω αίτημα παρέμεινε αναπάντητο επί
διάστημα τετραμήνου, οι τελευταίοι προσέφυγαν τον Ιούλιο του 2017 προς την Ανεξάρτητη Αρχή,
ζητώντας την παρέμβασή της.
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ
Με το άρθρ. 6 του ν. 1366/1918 (ΦΕΚ 96/τ.Α/02.05.1918) «Περί συστάσεως Ταμείου Ελαίας,
περί προστασίας και κλαδεύματος των ελαιοδένδρων και περί τροποποίησης του νόμου 214»
δόθηκε η δυνατότητα απαγόρευσης είτε σε όλη την επικράτεια ή κατά τόπους η άνευ αδείας
εκρίζωση ή άλλη καταστρεπτική κοπή των ελαιόδεντρων.
Κατ’ εξουσιοδότηση του εν λόγω άρθρου εκδόθηκε το από 26.06.1918 ΒΔ (ΦΕΚ 144/τ.Α) «Περί
απαγορεύσεως ή εκριζώσεως ή καταστρεπτικής κοπής ελαιόδεντρων» με ισχύ, αρχικά μόνο στον
Νομό Μεσσηνίας και στην επαρχία του Οίτυλου. Με μεταγενέστερα διατάγματα επεκτάθηκε η ισχύς
των απαγορευτικών διατάξεων του ανωτέρω ΒΔ και σε άλλες περιοχές της χώρας, μεταξύ των
οποίων η Κέρκυρα (από 26.07.1918 ΒΔ, ΦΕΚ 167/τ.Α/01.08.1918).
Επίσης, για την Κέρκυρα εκδόθηκε το ΠΔ της 05.05.1926 (ΦΕΚ 190/τ.Α) «Περί απαγορεύσεως
εκριζώσεως και καταστρεπτικής κοπής ελαιοδένδρων εν τη νήσω Κερκύρας», το οποίο προέβλεπε τα
εξής:
1

Βλ. υπ’ αριθμ. πρωτ.: 78607/32512/17.11.17 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας (ΔΑΟ) της
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (ΠΙΝ).

3

«1. Επιτρέπεται εν τη νήσω Κερκύρας η κλάδευσις των ελαιοδένδρων από των μέσων
Οκτωβρίου μέχρι μέσων Μαρτίου, απαγορευομένης της κλαδεύσεως κατά τους υπολοίπους μήνας
του έτους».
«2.Απαγορεύεται γενικώς η εκρίζωσις και εκκοπή των ελαιόδεντρων, επιτρεπόμενης μόνο της
εκρίζωσης και κοπής των υπέργηρων τούτων, κατόπιν επισημάνσεως τούτων παρά του
Νομογεωπόνου, καλουμένου προς τούτο υπό των ιδιοκτητών των ελαιόδεντρων».
Οι παραβάτες
τιμωρούνταν με φυλάκιση και χρηματική ποινή.
Το άρθρ. 6 του προαναφερθέντος ν. 1366/1918 αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του ν.
5814/1933 (ΦΕΚ 409/τ.Α/10.10.1933) «Περί μέτρων ενισχύσεως της Ελαιοπαραγωγής».
Ειδικότερα, με το άρθρο 1 του ν. 5814/1933 προβλεπόταν ότι:
«1) … απαγορεύεται η εκρίζωσις άνευ αδείας και η καταστρεπτική κοπή των ελαιοδένδρων. Αι
παρεχόμεναι άδειαι εκριζώσεως υπό των Γεωργικών Αρχών ως και αι σχετικαί πιστοποιήσεις των
αστυνομικών αρχών συντάσσονται εφ΄ απλού χάρτου…
3) Ξύλα ελαιοδένδρων ή άλλων καρποφόρων δένδρων υλοτομηθέντων κατά παράβασιν των
κειμένων διατάξεων, … κατάσχονται υπό οργάνων της Αγροτικής Ασφαλείας ή της Χωροφυλακής».
Εξαιτίας αμφιβολιών ισχύος των διατάξεων που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση νομοθεσίας
που καταργήθηκε, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (ΝΣΚ) με την 105/2001 γνωμοδότησή του
έκρινε ότι, είναι ενδεδειγμένο να θεσπιστεί διάταξη, με την οποία να οριστεί ότι απαιτείται άδεια
τόσο για την εκρίζωση και την καταστρεπτική κοπή, όσο και για την κλάδευση από την αρμόδια
υπηρεσία υπό όρους, εν παραβάσει των οποίων θα επιβάλλονται οι νόμιμες κυρώσεις. Με την
παραπάνω γνωμοδότησή του το ΝΣΚ επισήμανε επίσης ότι είναι δυνατή, μετά τη διαπίστωση των
απαιτούμενων προϋποθέσεων, η λήψη μέτρων προς την κατεύθυνση του χαρακτηρισμού του
ελαιώνα «ως περιοχής προστασίας της φύσης … ή προστατευόμενου τοπίου» βάσει των διατάξεων
του ν. 1650/1986, προκειμένου να διασφαλιστεί η δυνατότητα των αρμόδιων αρχών για την
επιβολή κυρώσεων κατά των παραβατών.
Σε συνέχεια της ανωτέρω γνωμοδότησης του ΝΣΚ εξεδόθη ο ν. 3399/2005 (ΦΕΚ
255/τ.Α/17.10.2005) «Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων Προσαρμογή στη νέα Κ.Α.Π. και άλλες διατάξεις», ο οποίος στο άρθρ. 20 παρ. 34 ορίζει
ότι:
«α) Απαγορεύεται η μεταφορά ξυλείας ελαιοδένδρων που υλοτομήθηκαν κατά παράβαση του
άρθρου 2 του από 5.5.1926 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 190/τ.Α) «Περί απαγορεύσεως,
εκριζώσεως και καταστρεπτικής κοπής ελαιοδένδρων εν τη νήσω Κερκύρας». Η μεταφορά ξυλείας
ελαιοδένδρων επιτρέπεται μόνο κατόπιν αδείας υλοτομίας, που εκδίδεται από τη Διεύθυνση
Γεωργικής Ανάπτυξης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κέρκυρας. Όποιος μεταφέρει ξυλεία
ελαιοδένδρων χωρίς την ανωτέρω άδεια, καθώς και ο ιδιοκτήτης αυτής, τιμωρούνται με ποινή
φυλάκισης μέχρι δύο μήνες, β) Ξυλεία ελαιοδένδρων που μεταφέρεται χωρίς την ως άνω άδεια,
καθώς και τα μέσα μεταφοράς αυτής, κατάσχονται από όργανα του Υπουργείου Οικονομίας και
Οικονομικών, των Διευθύνσεων Γεωργικής Ανάπτυξης των οικείων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων ή
του Λιμενικού Σώματος και το Δικαστήριο διατάσσει τη δήμευση τους, γ) Δεν επιτρέπεται η έκδοση
άδειας στις περιπτώσεις εκρίζωσης και καταστρεπτικής κοπής των ελαιοδένδρων, θεωρούμενης ως
τέτοιας και της υλοτόμησης των κυριοτέρων τμημάτων των ελαιοδένδρων, δια της οποίας μειώνεται
στο ελάχιστο η παραγωγικότητα τους ή καθίστανται αυτά ανενεργά επί μεγάλο χρονικό διάστημα».
Με την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 58089/21642/16.11.11 απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων,
που εκδόθηκε εξειδικεύοντας περαιτέρω τις ανωτέρω νομοθετικές προβλέψεις, ορίστηκε ότι η
άδεια ορθολογικού κλαδέματος χορηγείται σύμφωνα με τις οδηγίες και τις υποδείξεις της ΔΑΟ της
Π.Ε. Κέρκυρας. Επίσης, προβλέφθηκε ότι η άδεια μεταφοράς ξυλείας θα χορηγείται μετά από
επανέλεγχο και σύνταξη πρακτικού αυτοψίας, όπου θα καθορίζεται επίσης το βάρος της ξυλείας
προς μεταφορά. Η εν λόγω άδεια ορίστηκε ότι θα χορηγείται από την Διεύθυνση Αγροτικής
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Οικονομίας (ΔΑΟ) και ότι θα αποτελεί συνοδευτικό και αναπόσπαστο στοιχείο του δελτίου
αποστολής.
Η ανωτέρω απόφαση καταργήθηκε, ωστόσο, με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 89141/485/18.10.17 του
Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, με το σκεπτικό ότι υφίσταται ανάγκη άμεσης παρέμβασης για τη
λήψη ουσιαστικών και αποτελεσματικών μέτρων προστασίας Ελαιώνα, ο οποίος έχει υποστεί
ανυπολόγιστη περιβαλλοντική, οικονομική και αισθητική κακοποίηση από την παράνομη
υλοτόμηση. Με τη νέα απόφαση τονίζεται, επιπλέον, ότι η προγενέστερη απόφαση «δεν
προστάτευσε, ως όφειλε, τον ελαιώνα, καθώς δεν εναρμονίστηκε με τις ρυθμίσεις του νόμου
3399/05 και τη γενικά παραδεκτή καλλιεργητική φροντίδα και τακτική για την ελιά». Ως εκ τούτου,
ορίστηκε, πλέον, ότι για το κλάδεμα δεν απαιτείται υποβολή αίτησης προς τη ΔΑΟ, αλλά αυτό θα
διενεργείται «σύμφωνα με τις οδηγίες και υποδείξεις του τοπικού γεωπόνου και του εν γένει
γεωπονικού προσωπικού της Υπηρεσίας. Όποιος καλλιεργητής επεμβαίνει στον ελαιώνα του …
ενημερώνει τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας υποβάλλοντας Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση …,
προκειμένου κατόπιν αδείας να απομακρύνει από το χωράφι του την παραχθείσα ξυλεία …
Μεταφορά ξυλείας χωρίς άδεια απαγορεύεται και επιτρέπεται μόνο ύστερα από αυτοψία
διαπίστωσης ορθολογικού κλαδέματος και τη χορήγηση σχετικής βεβαίωσης … η οποία … εκδίδεται
από την αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας».
Για τη μεταφορά της ξυλείας εξακολούθησαν να ισχύουν οι προβλέψεις της προηγούμενης
απόφασης, δηλαδή: α) κατάσχεση της ξυλείας που δε συνοδεύεται από την παραπάνω άδεια της
ΔΑΟ, όπως και κατάσχεση των μέσων μεταφοράς αυτής από τα αρμόδια κλιμάκια ελέγχου και τα
εντεταλμένα για το σκοπό αυτό όργανα της και β) ποινική δίωξη και φυλάκιση μέχρι 2 μηνών σε
όποιον οδηγό μεταφέρει ξυλεία ελαιοδέντρων, καθώς του ιδιοκτήτη αυτής, χωρίς την ανωτέρω
βεβαίωση περί ορθολογικού κλαδέματος.

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ
Ο Συνήγορος του Πολίτη με τα υπ’ αριθμ. πρωτ. 231669/32224/20.06.17 και
231669/45104/16.10.17 έγγραφά του απευθύνθηκε αρχικά στο ΥΠΑΑΤ, κυρίως αναφορικά, με τις
νομοθετικές ρυθμίσεις του θέματος, δεδομένου ότι όλες οι συναρμόδιες υπηρεσίες έκριναν ότι τα
ζητήματα δεν είναι δυνατό να επιλυθούν, εάν δεν υπάρξουν νέες νομοθετικές και οργανωτικές
πρωτοβουλίες.
Ειδικότερα, η Αρχή ζήτησε ενημέρωση και στοιχεία από το ΥΠΑΑΤ σχετικά με: α) την έκταση
του προβλήματος, β) τη διενέργεια ελέγχων οχημάτων για παράνομη κοπή και μεταφορά ξυλείας
ελαιοδέντρων, γ) τυχόν πρωτοβουλίες θέσπισης κανονιστικών ρυθμίσεων επί: i) του επιτρεπόμενου
χρονικού διαστήματος μεταφοράς ξυλείας (αντίστοιχου με εκείνο που είχε θεσμοθετηθεί για το
κλάδεμα) και ii) επί των περιπτώσεων διαπίστωσης παράβασης.
Η Δ/νση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων του ΥΠΑΑΤ απάντησε με το υπ’ αριθμ.
πρωτ. 344/122793/20.11.17 έγγραφο. Σύμφωνα με το περιεχόμενο αυτού, η ανεπάρκεια των
παλαιότερων διατάξεων του ν. 5814/1933 κατέστησε αναγκαία την τροποποίηση της νομοθεσίας
δια του ν. 3399/2005 (άρ. 20 παρ. 34). Η εν λόγω υπηρεσία επεσήμανε ότι για τη θέσπιση επιπλέον
κανονιστικών ρυθμίσεων και για την κήρυξη, ίσως, του ελαιώνα ως «περιοχής προστασίας της
φύσης», σύμφωνα με τον ν. 1650/1986, απαιτείται πρωτίστως η συνεργασία όλων των τοπικών
φορέων της Περιφέρειας.
Εν συνεχεία και δεδομένου ότι κατά την άποψη της Ανεξάρτητης Αρχής ούτε οι νεότερες
διατάξεις του 2005 ήταν επαρκείς για την αντιμετώπιση του φαινομένου, ο Συνήγορος του Πολίτη
απηύθυνε το υπ’ αριθμ. πρωτ. 231669/91111/27.02.18 έγγραφό του προς τον Περιφερειάρχη Ιονίων
Νήσων, ζητώντας την ανάληψη πρωτοβουλίας και τον συντονισμό της συνεργασίας όλων των
τοπικών φορέων, προκειμένου: α) να αυξηθεί η διεξαγωγή αυστηρότερων και
αποτελεσματικότερων ελέγχων και β) να προκύψει ένα ισχυρότερο πλαίσιο ρυθμίσεων και κανόνων
για τη διάσωση και προστασία από την παράνομη κοπή και εμπορία ελαιοδέντρων.
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Στο πλαίσιο της ως άνω αιτούμενης συνεργασίας, υλοποιήθηκε, μετά από πρόταση του
Συνηγόρου του Πολίτη κοινή σύσκεψη όλων των εμπλεκόμενων φορέων στην Κέρκυρα, παρουσία
κλιμακίου εκπροσώπων της Αρχής, στις 26.04.17.
Σε συνέχεια της εν λόγω σύσκεψης η Αρχή απηύθυνε το υπ’ αριθμ. πρωτ.:
231669/21977/18.05.18 έγγραφο προς τη ΔΑΟ και το Κεντρικό Λιμεναρχείο Κέρκυρας, καθώς και τα
υπ’ αριθμ. πρωτ. 231669/44794/11.10.18 και 231669/1712/14.01.19 υπομνηστικά έγγραφα προς
την ηγεσία και την αρμόδια υπηρεσία (ΔΑΟ) της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (ΠΙΝ).
Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Κέρκυρας απάντησε με το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 2132.13/7515/21.09.18
του έγγραφο, επισημαίνοντας, μεταξύ άλλων, τη δυσχέρεια αναγνώρισης του είδους της ξυλείας
που μεταφέρεται, κατά τη διεξαγωγή του ελέγχου κατοχής της απαιτούμενης άδειας μεταφοράς
ξυλείας και του ελέγχου των λοιπών παραστατικών διακίνησης του φορτίου.
Τόνισε επίσης: α) την αναγκαιότητα υλοποίησης συχνότερων ελέγχων από τα συσταθέντα
μικτά κλιμάκια στους λιμένες, β) την ανάγκη δημιουργίας μιας ενιαίας ηλεκτρονικής εφαρμογής
παρακολούθησης της κοπής και διακίνησης, που θα χρησιμοποιείται από το σύνολο των
εμπλεκόμενων υπηρεσιών και γ) την ανάγκη άμεσης τροποποίησης της νομοθεσίας με ειδικότερες
ρυθμίσεις, καθώς το περιεχόμενο των κείμενων διατάξεων είναι γενικό.
Τέλος, το Λιμεναρχείο εξέφρασε τη διαφωνία του με την ΔΑΟ σχετικά με τον δικαιούχο της
βεβαίωσης/άδειας υλοτομίας που εκδίδεται από εκείνη. Δηλαδή επεσήμανε, ότι η άδεια δεν
απευθύνεται, κατά τη γνώμη του Λιμεναρχείου, αποκλειστικά στον ιδιοκτήτη του ελαιοκτήματος,
όπως θεωρεί η ΔΑΟ, αλλά εξίσου στον ελαιοπαραγωγό ή στον έμπορο ξυλείας, καθώς η πρόθεση
του νομοθέτη είναι να επιβάλλει την υποχρέωση εφοδιασμού με σχετική άδεια μεταφοράς ξυλείας
σε όποιον τη μεταφέρει, χωρίς διάκριση βάσει ιδιότητας.
Αντίθετα η ΔΑΟ2 θεωρεί ότι η άδεια μεταφοράς εκδίδεται αποκλειστικά και μόνο στο όνομα
του ιδιοκτήτη του ελαιοκτήματος που κλαδεύτηκε και αποτελεί συνοδευτικό έγγραφο καθ’ όλη τη
διαδρομή της μεταφοράς των ξύλων από το χωράφι μέχρι και τον τελικό προορισμό τους (οικία του
αγρότη, μάντρα πώλησης, εμπόριο εκτός Κέρκυρας). Κατά τη ΔΑΟ ακόμη, η συγκεκριμένη άδεια
παύει να ισχύει μετά το πέρας της μεταφοράς του φορτίου. Σε περίπτωση που μεταφέρονται ξύλα
ελαιόδεντρων από εμπόρους, το φορτίο θεωρείται εμπορεύσιμο είδος και εφαρμόζεται η εμπορική
(εθνική και ευρωπαϊκή) νομοθεσία.
Εν συνεχεία, η ΔΑΟ της ΠΙΝ, με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 11867/5033/12.02.19 έγγραφο, διαβίβασε
στην Αρχή συνημμένα έγγραφα σχετικά με προηγούμενες ενέργειές της επί της υπόθεσης3. Επίσης,
παρείχε την πληροφόρηση ότι από τον Αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενούς Τομέα είχε σταλεί πρόταση
2

Βλ. σχετ. : υπ’ αρίθμ. πρωτ.: 11885/4702/13.02.2017 έγγραφο προς τον Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Κέρκυρας,
υπ’ αρίθμ. πρωτ.: 5066/11.11.2013 και 30003/12163/08.04.2016 έγγραφα της ΔΑΟ της ΠΙΝ προς το
Λιμεναρχείο Κέρκυρας.
3

Συγκεκριμένα η ΔΑΟ της ΠΙΝ με το υπ’ αρίθμ. πρωτ.: 78607/35512/17.11.17 έγγραφό της απέστειλε τις
προτάσεις της και αίτημα συνδρομής στο έργο της προς τη Δ/νση Χωροταξίας, Περιβάλλοντος και Κλιματικής
Αλλαγής (Τμήμα Χωροταξίας) του ΥΠΑΑΤ. Ειδικότερα, ζητούσε την ανάθεση επιπλέον αρμοδιοτήτων στην
πρώην Υπηρεσία Αγροφυλακής, την τροποποίηση του ν. 3399/2005 ως προς το σημείο που ορίζει τη ΔΑΟ ως
διωκτική αρχή και την αναφορά της πρώην Αγροφυλακής ως διωκτικής αρχής, τη στελέχωση της ΔΑΟ με το
απαραίτητο προσωπικό με νέες προσλήψεις, τη δημιουργία Μικτών Κλιμακίων Ελέγχου για την αστυνόμευση
και τον έλεγχο της διαδικασίας και τέλος τον έλεγχο από τις Αστυνομικές Δυνάμεις και των εκτός Π.Ε.
Κέρκυρας φορτηγών που μεταφέρουν ξυλεία ελιάς. Αντίστοιχα, με το υπ’ αριθμ. πρωτ.:
103784/42330/01.12.17 έγγραφο της η ΔΑΟ ζήτησε από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας να
πραγματοποιείται έλεγχος των φορτηγών και εκτός της νήσου (πχ. στις εθνικές οδούς και στους
αυτοκινητοδρόμου Εγνατία και Ιονία). Τέλος, με το από 03.10.17 έγγραφό της, είχε ζητήσει από τα
συναρμόδια Υπουργεία τη σύσταση Μικτών Κλιμακίων Ελέγχου για την προστασία του Κερκυραϊκού Ελαιώνα.
Σύμφωνα με την πρόταση της ΔΑΟ, στα εν λόγω Κλιμάκια έπρεπε να προβλεφθεί η συμμετοχή ενός
τουλάχιστον ανακριτικού υπαλλήλου, με δικαίωμα αυτόφωρης σύλληψης ατόμων και κατάσχεσης υλικών
κοπής του ελαιώνα, καθώς και των μέσων μεταφοράς της σχετικής ξυλείας.
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προς το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών για την επικαιροποίηση της μελέτης για τον Κερκυραϊκό
Ελαιώνα, η οποία έγινε δεκτή και βρίσκεται στο στάδιο της οικονομικής διευθέτησης.
Περαιτέρω, το Γραφείο Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων απέστειλε στην Αρχή το υπ’ αριθμ.
πρωτ.: 66/12059/25.02.19 απαντητικό έγγραφο, με το οποίο τόνισε ότι, πλέον, η ΠΙΝ έχει
«εξαντλήσει όλα τα περιθώρια δράσης στο πλαίσιο των δικών της αρμοδιοτήτων»4. Προσθέτως
συμπέρανε ότι οι αρμόδιες διωκτικές αρχές αδυνατούν να ελέγξουν την εν λόγω παράνομη
διαδικασία, καθώς και ότι «μόνη λύση» είναι η ανάληψη πρωτοβουλίας για την αναγκαία βελτίωση
«του νομοθετικού πλαισίου, κάτι που αποτελεί μονόδρομο για την επιτυχή αντιμετώπιση του
φαινομένου».
Κατόπιν των ανωτέρω απαντητικών εγγράφων ο ΣτΠ απέστειλε το υπ’ αριθμ. πρωτ.:
231669/41463/19.08.19 νεότερο διεξοδικό έγγραφο, τόσο προς τα συναρμόδια Υπουργεία5, όσο και
στην ηγεσία της ΠΙΝ, της ΑΔ Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου και την ΔΑΟ, εκθέτοντας το
θεσμικό πλαίσιο, το ιστορικό της διαμεσολάβησης με τις αρμόδιες υπηρεσίες, τις διαπιστώσεις του
και θέτοντας συγκεκριμένα ερωτήματα.
Η Ανεξάρτητη Αρχή στο εν λόγω έγγραφό της τόνισε κυρίως την ανάγκη τροποποίησης του
νομοθετικού πλαισίου και ειδικότερα του άρ. 20 παρ. 34 του ν. 3399/2005. Συγκεκριμένα,
διαπίστωσε ότι στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο (ν. 3399/2005, αποφάσεις του Περιφερειάρχη Ιονίων
Νήσων) δεν υφίσταται ρητή πρόβλεψη ως προς την υποχρέωση εφοδιασμού του εμπόρου ξυλείας
με αποδεικτικά έγγραφα περί της σύννομης υλοτόμησης, καθώς κατά τις απόψεις της ΔΑΟ, παύει η
ισχύς της άδειας περί ορθολογικού κλαδέματος τη χρονική στιγμή που το είδος καθίσταται
εμπορεύσιμο. Άρα προκύπτει ότι η διαπίστωση της σύννομης προέλευσης των φορτίων της ξυλείας,
από τις αρμόδιες αρχές, καθίσταται εξαιρετικά δυσχερής.
Επιπλέον η Αρχή επεσήμανε ότι, μόνες, οι ποινικές κυρώσεις δεν επαρκούν για τον
περιορισμό του φαινομένου και ότι είναι αναγκαία η πρόβλεψη διοικητικών κυρώσεων.
Περαιτέρω, με το παραπάνω έγγραφό του ο ΣτΠ ζήτησε:
Α. Από το ΥΠΑΑΤ:
1. Ενημέρωση σχετικά με: α) τυχόν ανταπόκρισή του στα αιτήματα της Περιφέρειας Ιονίων
Νήσων, καθώς και β) τυχόν πρόθεσή του περί τροποποίησης των σχετικών διατάξεων του 3399/05,
καθώς αυτή έχει εκτιμηθεί ως απόλυτα αναγκαία.
2. Τις απόψεις του υπουργείου επί όλων των θέσεων της Αρχής εν γένει και ειδικά για τη
δυνατότητα πρόσληψης προσωπικού, τόσο στην ΔΑΟ, όσο και στη Δ/νση Δασών της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Β. Από το ΥΠΕΣ και την ΑΔ:
Τις απόψεις τους για τη δυνατότητα πρόσληψης προσωπικού στη ΔΑΟ και στη Δ/νση Δασών
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Γ. Από το ΥΠΟΙΚ:
4

Στις δράσεις αυτές της ΠΙΝ περιλαμβάνονται οι προτάσεις που απέστειλε το Γραφείο Περιφερειάρχη ΠΙΝ με
το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 425/79394/20.09.17 έγγραφό του προς το ΥΠΕΣ, στο πλαίσιο κοινοβουλευτικής
ερώτησης. Συγκεκριμένα, οι προτάσεις αφορούσαν στην τροποποίηση της υπ’ αριθμ.: 58089/21642/16.11.11
απόφασης του Περιφερειάρχη, η οποία πραγματοποιήθηκε ακολούθως με τη υπ’ αριθμ. 89141/485/18.10.17
απόφαση, καθώς και στις εξής απαραίτητες δράσεις: 1) Προώθηση πειραματικής εφαρμογής της σχετικής
μελέτης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου σε καθορισμένη περιοχή εφαρμογής για εξαγωγή συμπερασμάτων
μετά από επικαιροποίησή της, 2) Προμήθεια από την ΠΙΝ ηλεκτρονικού συστήματος δορυφορικής
καταγραφής μεταβολών στον ελαιώνα, 3) Πρόσληψη γεωπόνων στην ΠΕ Κέρκυρας κατ’ εξαίρεση των
ισχύοντων περιορισμών, 4) Διατύπωση αιτήματος στο αρμόδιο Υπουργείο για επαναφορά της αστυνόμευσης
του αγροτικού χώρου στον Ελαιώνα μέσω της τέως Αγροφυλακής ή/ και των δασικών υπαλλήλων, 5) Σύσταση
και τεχνική υποστήριξη μικτών κλιμακίων ελέγχου.
5
ΥΠΑΑΤ, ΥΠΟΙΚ, ΥΠΕΣ, Υπ. Προστασίας του Πολίτη
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Τις απόψεις της Κεντρικής Υπηρεσίας ΣΔΟΕ για τη δυνατότητα εφαρμογής συστήματος
ελέγχου μεταφοράς ξυλείας ελαιοδέντρων στους εμπόρους που μεταφέρουν τη σχετική ξυλεία.
Δ. Από το Υπ. Προστασίας του Πολίτη
Τις απόψεις και ενέργειες του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας επί των εγγράφων που
έχει λάβει από την ΔΑΟ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
Ε. Από την ΠΙΝ:
Την εκτίμησή της: α) για την αποδοτικότητα της λειτουργίας των Κλιμακίων Μικτού Ελέγχου β)
για την πορεία της επικαιροποίησης της μελέτης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών για τον
Κερκυραϊκό Ελαιώνα και γ) ενημέρωση για τυχόν εξέλιξη αναφορικά με τις δυνατότητες
δορυφορικού ελέγχου.
Ως απάντηση στο παραπάνω έγγραφό της η Αρχή έλαβε το υπ’ αριθμ. πρωτ.
3389/325847/17.12.19 έγγραφο της Δ/νσης Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων του ΥΠΑΑΤ,
σύμφωνα με το οποίο η τελευταία, κατόπιν των προτάσεων της Αρχής, απέστειλε σχετική εισήγηση
στο γραφείο του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα του ΥΠΑΑΤ για την τροποποίηση της παρ. 34 του
άρθρου 20 του ν. 3399/2005. Η τροποποίηση συνίσταται στην προσθήκη του όρου της απαγόρευσης
εκτός της μεταφοράς, και της εμπορίας ξυλείας ελαιοδέντρων, που υλοτομήθηκαν παράνομα από
τον Κερκυραϊκό Ελαιώνα. Μέχρι σήμερα, δεν έχει γίνει γνωστό στην Αρχή, εάν έχει γίνει αποδεκτή η
εν λόγω εισήγηση.
Επίσης, η Αρχή έλαβε το υπ’ αριθμ. πρωτ. 71675/14.10.19 απαντητικό έγγραφο της Δ/νσης
Οργάνωσης & Λειτουργίας Αποκεντρωμένων Διοικήσεων του ΥΠΕΣ, σύμφωνα με το οποίο η ΑΔ
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου έχει διατυπώσει εγγράφως τις ανάγκες της σε βάθος
τετραετίας για πρόσληψη τακτικού προσωπικού, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οι κλάδοι
των δασολόγων, δασοπόνων – γεωπόνων, περιβαλλοντολόγων κ.λπ., που αφορούν στη στελέχωση
των δασικών της υπηρεσιών. Σύμφωνα με το ίδιο απαντητικό έγγραφο, αναμένεται η σχετική
εγκύκλιος από την αρμόδια Δ/νση της Γενικής Γραμματείας Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου
Τομέα του ΥΠΕΣ, σχετικά με τον ετήσιο προγραμματισμό τακτικού προσωπικού, προκειμένου οι
φορείς να υποβάλλουν τα αιτήματά τους προς έγκριση. Εντούτοις, η κατανομή των προσλήψεων θα
υλοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 11 του ν. 3833/2010.
Τέλος, το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων, με την υπ’ αριθμ. 12-01/22.01.20
απόφασή του - λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων - και τα σχετικά έγγραφα του ΣτΠ, αποφάσισε
κυρίως τα ακόλουθα:
• «Την απαγόρευση κάθε είδους επέμβασης που οδηγεί και σκοπεύει στην πλήρη
καρατόμηση … και την πλήρη εγκατάλειψη του ελαιώνα με σκοπό άλλες χρήσεις».
• Την αδειοδότηση μόνο του α) κλαδέματος διαμόρφωσης σε νεαρά δέντρα ή σε
δέντρα που μετά από καρατόμηση για πλήρη ανανέωση των ελαιοδέντρων επανέρχονται
στην παραγωγή, β) του κλαδέματος καρποφορίας, γ) του κλαδέματος «ανανέωσης που δεν
περιλαμβάνει την μείωση του μήκους των βραχιόνων κάτω από 40 ή 50 εκατοστά …,»
• Την πραγματοποίηση αυστηρότερων ελέγχων από τις λιμενικές, αστυνομικές και
άλλες ελεγκτικές αρχές, εντός και εκτός νομού.
• Την επιβολή αυστηρότερων ποινών στις περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται
παράβαση.
• Τη θεσμοθέτηση ζωνών χρήσης γης μέσω του χωροταξικού σχεδιασμού.
• Την τροποποίηση του άρθρου 20 παρ. 34 εδάφιο β. η οποία σήμερα προβλέπει
ποινή φυλάκισης μέχρι 2 μήνες, με προβλεπόμενη ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1)
έτους και χρηματική ποινή 5.000,00 ευρώ.
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• Την επιβολή και διοικητικής ποινής προστίμου με πράξη καταλογισμού του Δ/ντου
της υπηρεσίας Αγροτικής Οικονομίας της Π.Ε. Κέρκυρας με ποσό χρηματικό ύψους 1.000,00
ευρώ ανά δέντρο».
• Τον διπλασιασμό των ως άνω κυρώσεων «σε περίπτωση υποτροπής».
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Ο Συνήγορος του Πολίτη διαπιστώνει ότι τα ζητήματα, τα οποία αναδεικνύονται από την
έρευνα της υπόθεσης, είναι ποικίλα και αναφέρονται σε διαφορετικά σημεία της διαδικασίας.
Ειδικότερα, ως προς τα κυριότερα θέματα, επισημαίνει τα ακόλουθα:
1. Το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση της παράνομης κοπής των
ελαιοδέντρων κρίνεται ανεπαρκές, διότι:
α) Δεν υφίστανται διατάξεις που να θεσπίζουν, με σαφήνεια, την υποχρέωση του εμπόρου να
κατέχει έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει η νόμιμη υλοτόμηση ξυλείας.
β) Ο ν. 3399/2005, στο άρ. 20 παρ. 34, δεν προβλέπει διοικητικές κυρώσεις στους παραβάτες
των διατάξεων περί παράνομης υλοτόμησης ελαιόδεντρων. Η κατάσχεση και οι ποινικές κυρώσεις
που πιθανά επιβάλλονται, δεν αποτελούν, από μόνες τους, ικανά αποτρεπτικά εργαλεία6.
2. Η αστυνόμευση του Κερκυραϊκού Ελαιώνα είναι εξαιρετικά δύσκολη με τα υπάρχοντα μέσα
και το υφιστάμενο προσωπικό των υπηρεσιών, εξαιτίας και της μεγάλης έκτασής του.
3. Δεν χρησιμοποιούνται δορυφορικά/ψηφιακά
παρακολούθηση της κατάστασης του Ελαιώνα.

προγράμματα

για

τη

συνολική

4. Η στελέχωση των καθ’ ύλην αρμόδιων υπηρεσιών και ιδίως της Δ/νσης Δασών που είναι
αρμόδια για τη φύλαξη της υπαίθρου7, αλλά και της ΔΑΟ, κρίνεται ελλιπής.

6

Υπενθυμίζεται ότι οι διατάξεις του ΠΔ της 05.05.26, στο οποίο ευθέως παραπέμπει ο ν. 3399/2005,
προέβλεπαν ποινή φυλάκισης και πρόστιμο για τους παραβάτες.
7
Βλ. άρθρ. 21 του ν. 3938/2011 σε συνδυασμό με το άρθρ. 55 παρ. 10 του ν. 4030/2011.
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Κατόπιν όσων αναφέρθηκαν και σε συνέχεια των σχετικών εγγράφων που έχει ήδη αποστείλει
η Ανεξάρτητη Αρχή προς τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα καθ’ ύλην αρμόδια Υπουργεία, προτείνονται
τα ακόλουθα:
1. Σε θεσμικό επίπεδο:
Τροποποίηση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου ως εξής:
Α) Εισαγωγή διάταξης στην υφιστάμενη νομοθεσία που θα κατοχυρώνει τη συνέχεια ελέγχου
μεταξύ της κοπής ελαιόδεντρων και της εμπορίας – εξαγωγής αυτών, καθώς με το ισχύον θεσμικό
πλαίσιο, όπως προαναφέρθηκε, ο κύκλος ελέγχου διαρρηγνύεται μετά τη χορήγηση των σχετικών
βεβαιώσεων στους ιδιοκτήτες8. Κατά συνέπεια καθίσταται αναγκαία η θέσπιση υποχρέωσης
προσκόμισης σχετικού αποδεικτικού εγγράφου και από τους εμπόρους περί τήρησης των κανόνων
ορθολογικής κοπής των δέντρων.
Β) Πρόβλεψη διοικητικών προστίμων που θα κυμαίνονται αναλόγως αφενός των δέντρων που
ξυλεύτηκαν παράνομα και αφετέρου της τυχόν υποτροπής των δραστών, προκειμένου να
λειτουργήσουν αποτρεπτικά τα κυρωτικά μέτρα.
2. Σε οργανωτικό επίπεδο:
α) Δημιουργία κοινής ηλεκτρονικής εφαρμογής ελέγχου, μέσω της οποίας θα είναι δυνατή η
καταγραφή του προβλήματος και η διασταύρωση των στοιχείων, ώστε όλοι εμπλεκόμενοι φορείς
ανά πάσα στιγμή να γνωρίζουν το σύνολο των στοιχείων για τις χορηγηθείσες βεβαιώσεις (αριθμός,
είδος, δικαιούχοι κ.λπ.)
β) Διασταύρωση στοιχείων με το Ελαιοκομικό Μητρώο9, καθώς και εφαρμογή δορυφορικών
συστημάτων για τον έλεγχο της κατάστασης και των μεταβολών στον Ελαιώνα, προκειμένου να
εντοπισθούν και να καταγραφούν, όχι μόνο οι παραβατικές συμπεριφορές, αλλά και να
διαπιστωθούν οι ανάγκες για την προστασία του Ελαιώνα.
γ) Επαρκής στελέχωση των αρμοδίων υπηρεσιών, με κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό και
παροχή της απαιτούμενης υλικοτεχνικής υποδομής.
δ) Πύκνωση των ελέγχων περί κατοχής των απαιτούμενων αδειών κατά την μεταφορά
ελαιόδεντρων, ως και των σχετικών φορτίων που εξάγονται από τον λιμένα Κέρκυρας.
ε) Συμμετοχή υπαλλήλων της Δ/νσης Δασών, της ΔΑΟ της ΠΙΝ και πιθανά, όπου απαιτείται,
και της Αστυνομίας, κατά τη λειτουργία των Κλιμακίων Μικτού Ελέγχου.
στ) Σταθερή, καθημερινή και αδιάλειπτη συνεργασία της ΔΑΟ με το Λιμεναρχείο, ώστε να
αναγνωρίζονται με ευκολία τα φορτία που μεταφέρουν παράνομα εμπορία ξυλείας ελαιόδεντρων.

8

Αντίστοιχη νομοθετική πρόβλεψη υπάρχει στην ΚΥΑ 134627/5835/29.12.2015 σε συμμόρφωση του
Κανονισμού 995/2010 της ΕΕ «Για τη θέσπιση των υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν
ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά.» Ειδικότερα σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 1γ οι έμποροι ξυλείας
δασικών προϊόντων και ειδών CITES υποχρεούνται να διατηρούν πληροφορίες για την ιχνηλασιμότητα της
ξυλείας και των προϊόντων της. Επιπλέον προβλέπεται (πέραν των ποινικών) η επιβολή και διοικητικών
κυρώσεων στο άρθρο 9 παρ. 3.
9 Η τήρηση και επικαιροποίηση του Ελαιοκομικού Μητρώου είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την
κατοχύρωση της ιδιότητας του ελαιοπαραγωγού. Σε αυτό εγγράφονται υποχρεωτικά όλοι οι καλλιεργητές
ελιάς προκειμένου να εισπράττουν την ενιαία κοινοτική ενίσχυση.
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Σύμφωνα με τα ανωτέρω, ο Συνήγορος του Πολίτη καλεί, κατά το άρθρ. 4 § 5 του ν.
3094/2003, τους αρμοδίους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Εσωτερικών,
Προστασίας του Πολίτη, Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής και Οικονομικών να αναλάβουν τις
απαιτούμενες πρωτοβουλίες για την προστασία του Κερκυραϊκού Ελαιώνα από την παράνομη
υλοτόμηση, καθώς και να διερευνήσουν συνολικά το ζήτημα και να τοποθετηθούν στα
αναδειχθέντα, με το παρόν πόρισμα, ζητήματα διοικητικής δράσης.

Με τιμή

Ανδρέας Ποττάκης
Συνήγορος του Πολίτη
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Συντομογραφίες:

ΑΔ

Αποκεντρωμένη Διοίκηση

ΒΔ

Βασιλικό Διάταγμα

ΚΥΑ

Κοινή Υπουργική Απόφαση

ΔΑΟ

Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας

ΕΕ

Ευρωπαϊκή Ένωση

ΠΔ

Προεδρικό Διάταγμα

ΠΕ

Περιφερειακή Ενότητα

ΠΙΝ

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

ΣτΠ

Συνήγορος του Πολίτη

ΥΠΑΑΤ

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

ΥΠΕΣ

Υπουργείο Εσωτερικών

ΥΠΟΙΚ

Υπουργείο Οικονομικών
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Κοινοποιήσεις:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
Κα Ρόδη Κράτσα - Τσαγκαροπούλου
Αλυκές Ποταμού
49100 Κέρκυρα

ΥΠΑΑΤ
Δ/ΝΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Αχαρνών 2
10176 Αθήνα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΩΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΥΠΕΣ
& ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Κο Ιωάννη Φοντανά
Αλυκές Ποταμού
Σταδίου 27
10183 Αθήνα
49100 Κέρκυρα
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Κα Αμαλία – Ελένη Ανδριώτη
Αλυκές Ποταμού
49100 Κέρκυρα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Π. Κανελλοπούλου 4
10177 Αθήνα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ
Κο Σωτήρη Κουρή
Αλυκές Ποταμού
49100 Κέρκυρα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Αλκίφρονος 92 & Πειραιώς 207
11853, Αθήνα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ,
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Κο Κωνσταντίνο Υψηλάντη
Αλυκές Ποταμού
49100 Κέρκυρα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΥ, ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
Συντονιστή κ. Νικόλαο Παπαθεοδώρου
Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΑΘΗΝΩΝ 158,
26442, ΠΑΤΡΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
8η Πάροδος Ιωάννη Θεοτόκη 63
49100 Κέρκυρα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Αλυκές Ποταμού
49100 Κέρκυρα

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
Νέο Λιμάνι Κέρκυρας
49100 Κέρκυρα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Ιουλίας Ανδρεάδη 1
49100 Κέρκυρα
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