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1. ΑΓΡΟΔΑΣΟΠΟΝΙΑ ΚΑΙ Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ 
         Ενημέρωση πολιτικής της EURAF (Σεπτέμβριος 2020) 

 
 
Η Πράσινη Αρχιτεκτονική της Νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 
 
Για τους αγροδασολόγους, τα Χριστούγεννα ήρθαν νωρίς το 2019! Στις 11 
Δεκεμβρίου, δημοσιεύθηκε η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Αυτό το θεμελιώδες  
έγγραφο καθοδηγεί την ευρωπαϊκή πολιτική για τα επόμενα 7 χρόνια και 
αναγνωρίζει τη στρατηγική σημασία της αγροδασοπονίας… 
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διασφαλίσει ότι τα στρατηγικά σχέδια θα αξιολογηθούν 
με βάση ισχυρά κλιματικά και περιβαλλοντικά κριτήρια. Αυτά τα σχέδια πρέπει να 
οδηγήσουν στη χρήση βιώσιμων πρακτικών, όπως είναι η γεωργία ακριβείας, η 
βιολογική γεωργία, η αγρο-οικολογία, η αγροδασοπονία και αυστηρότερα πρότυπα 
για την υγιεινή διαβίωση των αγροτικών  ζώων. Μετατοπίζοντας την εστίαση από τη 
συμμόρφωση στην απόδοση, μέτρα όπως τα οικολογικά συστήματα θα πρέπει να 
ανταμείβουν τους αγρότες για βελτιωμένη περιβαλλοντική και κλιματική απόδοση, 
συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης και αποθήκευσης άνθρακα στο έδαφος, και 
βελτιωμένης διαχείρισης των θρεπτικών συστατικών για τη βελτίωση της ποιότητας 
του νερού και τη μείωση των εκπομπών του 
θερμοκηπίου. 
 
Στη συνέχεια ήρθαν οι στρατηγικές «Από το 
Χωράφι στο Πιάτο» (Farm to Fork) και 
«Βιοποικιλότητα» (Biodiversity), οι οποίες 
δημοσιεύθηκαν και οι δύο στις 20 Μαΐου 2020. 
Αυτές, επίσης, περιέχουν  σημαντικές δεσμεύσεις 
για την αγροδασοπονία! 
 
Στη στρατηγική «Από το Χωράφι στο Πιάτο» προβλέπεται ότι: «Τα νέα οικολογικά 
συστήματα (eco-schemes)  θα προσφέρουν μια σημαντική ροή χρηματοδότησης για 
την ενίσχυση βιώσιμων πρακτικών, όπως η γεωργία ακριβείας, η αγρο-οικολογία 
(συμπεριλαμβανομένης της βιολογικής γεωργίας), η καλλιέργεια δέσμευσης 
άνθρακα και η αγροδασοπονία. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να 
διασφαλίσουν ότι θα έχουν τους κατάλληλους πόρους και θα εφαρμόζονται sτα 
στρατηγικά σχέδια. Η Επιτροπή θα υποστηρίξει την καθιέρωση ενός ελάχιστου 
προϋπολογισμού για την χρηματοδότηση των οικολογικών  συστημάτων ». 
 
Στη  στρατηγική «Βιοποικιλότητα»  αναφέρεται ότι:  « η λήψη μέτρων στήριξης της 
αγροδασοπονίας στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης θα πρέπει να αυξηθεί 
καθώς έχει μεγάλες δυνατότητες να παρέχει πολλαπλά οφέλη για τη 
βιοποικιλότητα, τους ανθρώπους και το κλίμα. Η νέα δασική στρατηγική ... θα 
περιλαμβάνει έναν οδικό χάρτη για τη φύτευση τουλάχιστον 3 δισεκατομμυρίων 
επιπλέον δέντρων στην ΕΕ έως το 2030, με πλήρη σεβασμό των οικολογικών αρχών. 
Η φύτευση δέντρων είναι ιδιαίτερα ευεργετική στις πόλεις, ενώ στις αγροτικές 
περιοχές μπορεί να λειτουργήσει θετικά με την αγροδασοπονία, τα χαρακτηριστικά 
του τοπίου και την αυξημένη δέσμευση άνθρακα». 
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Τέλος, ας πανηγυρίσουμε το γεγονός ότι ο κανόνας «100 δέντρα / εκτάριο» δεν 
ισχύει πια! Τα κράτη μέλη μπορούν να διασφαλίσουν ότι η γεωργική γη που 
βρίσκεται στην αγροδασοπονία θα είναι πλήρως επιλέξιμη για άμεσες πληρωμές 
«όταν δικαιολογείται με βάση τις τοπικές ιδιαιτερότητες (π.χ. πυκνότητα / είδος / 
μέγεθος των δέντρων και πεδο-κλιματικές συνθήκες) και εξασφαλίζει προστιθέμενη 
αξία από την παρουσία δένδρων, καθώς και βιώσιμη γεωργική χρήση της γης». Να 
σημειωθεί ότι  «αυτό περιλαμβάνει όλες τις πιθανές χρήσεις της γεωργικής γης, 
αποφεύγοντας την παρουσία των δένδρων μόνο σε αρόσιμη γη, καθώς τα 
αγροδασικά συστήματα είναι παρόντα επίσης στα μόνιμα λιβάδια και σε μόνιμες 
καλλιέργειες»“ 
 

Τι είναι η αγροδασοπονία; 
Στην ΕΕ, η αγροδασοπονία έχει έναν απλό και ευέλικτο ορισμό: «ένα σύστημα 
χρήσης γης στο οποίο τα δέντρα καλλιεργούνται σε συνδυασμό με τη γεωργία στην 
ίδια γη» (Καν. 1305/2013). Αυτός ο ορισμός συμπληρώνεται από το άρθρο 4 του 
Καταστατικού  της EURAF: «Οι πρακτικές της αγροδασοπονίας περιλαμβάνουν όλες 
τις μορφές συνδυασμού δέντρων και γεωργικών καλλιεργειών (δασογεωργικά 
συστήματα) ή / και ζώων (δασολιβαδικά συστήματα ) σε ένα αγροτεμάχιο, είτε στο 
εσωτερικό του ή στις παρυφές  (φράκτες)». 
 
Ποιες κατηγορίες αγροδασικών συστημάτων υπάρχουν; 
Οι παρακάτω κατηγορίες βασίζονται  στους Dupraz et al [1] και Mosquera-Losada et 
al [2]: 
Θέση δένδρων Αγροδασικά 

συστήματα 
Κατηγορία γης 

Γεωργική γη Δασική γη 

Δένδρα μέσα 
στο χωράφι 

Δασολιβαδικά 1. Δασολίβαδα (wood pasture) 9. Βοσκόμενα 
δάση (forest 

grazing) 

Δασογεωργικά 2. Καλλιέργειες με σειρές δένδρων (tree 
alley cropping) 
3. Καλλιέργειες με αποψιλωτικά 
διαχειριζόμενες σειρές δένδρων 
(coppice alley cropping) 
4. Πολυώροφοι δενδρόκηποι (multi-
layer tree- gardens) 

10. Πολυώροφα 
δασικά πάρκα 

(multi-layer tree-
gardens) 

Οπωρώνες 5. Συγκαλλιεργούμενοι οπωρώνες 
(orchard intercropping) 
6. Βοσκόμενοι οπωρώνες (orchard 
grazing) 

 

Αγροδασολιβα- 
δικά 

7. Δενδρώδεις καλλιέργειες που 

εναλλάσσουν συγκομιδή γεωργικών 

φυτών και βόσκηση (alternating 

cropping and grazing) 

  

 

Δένδρα στις 
παρυφές των 

χωραφιών 

Δενδρώδη 
τοπιακά 

χαρακτηριστικά 
(προστατευόμε- 

να από τους 
κανόνες 

προϋποθετότη- 
τας της  ΚΑΠ)  

8. Δενδρώδη χαρακτηριστικά τοπίου 

(tree landscape features) (π.χ. 

φυτοφράχτες, διάσπαρτα μεμονωμένα 

δένδρα, δένδρα σε γραμμές ή σε μικρές  

συστάδες) 

 

 

Δένδρα σε 
οικισμούς 

Αγροδασικά 
πόλεων 

Κήποι οικιών, περιβόλια κ.λπ.  
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Η κατηγοριοποίηση  είναι απαραίτητη σε  όλους τους  «ενεργούς αγρότες» στην ΕΕ 
προκειμένου να συμπληρώσουν τη δήλωση στον ΟΣΔΕ για τις χρήσεις γης και τις 
καλλιέργειες στα χωράφια τους (αγροτεμάχια). Πρέπει να ελέγξουν τα όρια της 
«δηλωμένης περιοχής» τους χρησιμοποιώντας το διαδικτυακό Σύστημα 
Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων (ΣΑΑ), όπου εμφανίζονται τα χαρακτηριστικά τοπίου - 
συμπεριλαμβανομένων των δέντρων και των φρακτών. 
 
Οι προτάσεις μας είναι: 
1. Στη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική, ξεκινώντας από το 2023, οι δέκα κατηγορίες 
αγροδασικών συστημάτων που καταγράφονται στον παραπάνω πίνακα θα πρέπει 
να περιληφθούν ως κωδικοί ΟΣΔΕ / ΣΑΑ και τα  8 της γεωργικής γης  θα πρέπει να 
καταμετρηθούν ως περιοχές οικολογικού ενδιαφέροντος (Areas of Ecological 
Interest-AEI  ή GAEC-9) (σχετικά στο φυλλάδιο 4),  
2. Τα δέντρα «χαρακτηριστικά τοπίου» πρέπει να επισημαίνονται κεντρικά από τα 
κράτη-μέλη στις ορθοφωτογραφίες του ΣΑΑ (LPIS) και οι αγρότες να μπορούν  να 
ελέγξουν τις περιοχές. Οι αγρότες πρέπει να ενημερωθούν ότι τα χαρακτηριστικά 
τοπίου είναι πλήρως επιλέξιμα για βασικές ενίσχυση. 
 
Οι δηλώσεις ΟΣΔΕ/ΣΑΑ μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν από τα κράτη-μέλη 

για  αναφορά των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου ( GHG Emissions) στην  ΕΕ  και 

στον UNFCCC. Για να είναι η αναφορά αυτή  υψηλής ακρίβειας (IPCC - Approach 3, 

Tier 3), τα κράτη-μέλη είναι υποχρεωμένα να παρακολουθούν τη χρήση γης στα επί 

μέρους αγροτεμάχια και να εκτιμούν τις εκπομπές  στο καθένα από αυτά 

ξεχωριστά.  Τα αγροτεμάχια αυτά  θα πρέπει να αναγνωρίζονται τηλεσκοπικά, να 

είναι αριθμημένα και οι εκπομπές τους να αναφέρονται με τις εξής κατηγορίες: 

γεωργική καλλιέργεια, μόνιμος βοσκότοπος, δάσος, υγρότοποι, οικισμοί και άλλη 

γη. Η EURAF καταγράφει την πρόοδο στις εθνικές αναλύσεις SWOT της ΚΑΠ και τον 

ρόλο της αγροδασοπονίας σε όλα τα εθνικά στρατηγικά σχέδια της ΚΑΠ. Η ανάλυση 

που γίνεται στο φυλλάδιο αυτό απέχει από το να είναι ολοκληρωμένη.  

Χρειαζόμαστε λοιπόν τη βοήθεια σας. Είναι διαθέσιμη ΚΑΠ SWOT  ανάλυση στην 

Ελλάδα;  Αν ναι, περιλαμβάνει την αγροδασοπονία; Περιλαμβάνεται η 

αγροδασοπονία  σε άλλα σημαντικά έγγραφα αγροτικής πολιτικής;  Επικοινωνήστε 

με το μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της EURAF για τη χώρα σας.  

 

https://euraf.isa.utl.pt/nl/node/198 
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Μετάφραση από τα Αγγλικά: Βασιλική Λάππα. 
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