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Ζκδοςθ του Ελλθνικοφ Αγροδαςικοφ Δικτφου (Υπεφκ. Ζκδοςθσ: Α. Παντζρα, Κ. Μαντηανάσ) 

 
 
 

Μινυμα του Προζδρου 
 

Το Ελλθνικό Αγροδαςικό Δίκτυο (ΕΑΔ) ολοκλιρωςε  αιςίωσ το τρίτο ζτοσ 

τθσ λειτουργίασ του. Το Διοικθτικό Συμβοφλιο (ΔΣ) που προζκυψε από τισ 

εκλογζσ τθσ 12θσ Δεκεμβρίου 2014 ανζλαβε κακικοντα από τισ αρχζσ του 

ζτουσ με ιδιαίτερθ ηζςθ και αποφαςιςτικότθτα, προκειμζνου να 

υλοποιιςει το βαςικό ςτόχο του καταςτατικοφ του ΕΑΔ που είναι θ 

προαγωγι τθσ επιςτιμθσ και τθσ πράξθσ τθσ αγροδαςοπονίασ ςτθ χϊρα 

μασ. Αυτόσ ο ςτόχοσ μπορεί να επιτευχκεί, αν εγκρικεί και εφαρμοςτεί και 

ςτθν Ελλάδα το άρκρο 23 του ευρωπαϊκοφ κανονιςμοφ 1305/2013, του πλαιςίου δθλ.  για 

τθν αγροτικι ανάπτυξθ που αποτελεί τον Πυλϊνα 2 τθσ Κοινισ Αγροτικισ Πολιτικισ (ΚΑΠ) 

κατά τθ νζα προγραμματικι περίοδο 2014-2020. Οι δράςεισ που περιλαμβάνει το άρκρο 

αυτό είναι οι εξισ: 

 Εγκατάςταςθ γεωργοδαςοκομικϊν ςυςτθμάτων  

 Συντιρθςθ γεωργοδαςοκομικϊν ςυςτθμάτων που εγκαταςτάκθκαν  

 Συγκεκριμζνα, το μζτρο προβλζπει τθν οικονομικι ενίςχυςθ για τθ φυτεία ςε χωράφια 

δαςικϊν δζνδρων πολλαπλϊν ςκοπϊν. Τζτοια δζνδρα είναι τα λεγόμενα «ευγενι» 

πλατφφυλλα, δθλαδι θ καρυδιά, θ καςτανιά, θ αγριοκεραςιά, ο ψευδοπλάτανοσ, θ ςορβιά,  

θ φλαμουριά,  ο φράξοσ, κ.ά., τα οποία παράγουν υψθλισ ποιότθτασ τεχνικι ξυλεία ι και 

καρποφσ. Επίςθσ επιτρζπει τθ φυτεία μαηί με τα δαςικά δζνδρα και παραδοςιακϊν 

ποικιλιϊν οπωροφόρων δζνδρων. Προχπόκεςθ του μζτρου είναι, ότι κα ςυνεχίςει ο 

γεωργόσ να καλλιεργεί το χωράφι του (μόνοσ του ι με ενοικιαςτι) μετά τθ φυτεία των 

δζνδρων. Για το λόγο αυτό, ο αρικμόσ τουσ δε κα πρζπει να είναι μεγάλοσ και θ φυτεία να 

γίνει ςε γραμμζσ που απζχουν αρκετά μεταξφ τουσ, οφτωσ ϊςτε να μθν εμποδίηεται θ 

χριςθ γεωργικϊν μθχανθμάτων. H οικονομικι ενίςχυςθ φτάνει το 80% τθσ ςυνολικισ 

επιλζξιμθσ δαπάνθσ, αλλά εκτόσ από τισ δαπάνεσ εγκατάςταςθσ των δζνδρων, το μζτρο 

ενιςχφει οικονομικά και τθν περιποίθςι τουσ (κλάδεμα) για 5 ζτθ μετά τθν εγκατάςταςθ, 

ϊςτε να αναπτυχκοφν άκλαδοι κορμοί. Δικαιοφχοι του μζτρου είναι  ιδιϊτεσ ιδιοκτιτεσ 

γεωργικισ γθσ, Διμοι και Ενϊςεισ ιδιωτϊν ιδιοκτθτϊν γθσ ι Διμων. 
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Το ΔΣ πιςτεφει ότι, αν το μζτρο αυτό εφαρμοςτεί ςτθ χϊρα μασ, κα αρχίςει ςταδιακά να 

δθμιουργείται μια «αγροδαςικι κουλτοφρα», θ οποία κα ανατρζψει ςτο  μζλλον το μοντζλο 

τθσ μονοκαλλιζργειασ που  επικρατεί ςιμερα ςτθν αξιοποίθςθ τθσ γεωργικισ γθσ με 

ςθμαντικά οικονομικά και, ιδιαίτερα, περιβαλλοντικά οφζλθ. Για το λόγο αυτό είχε ςυνεχείσ 

επαφζσ με τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του Υπουργείου Παραγωγικισ Αναςυγκρότθςθσ, 

Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ, προκειμζνου να τισ πείςει και να τισ βοθκιςει τεχνικά να 

περιλάβουν το μζτρο ςτο πρόγραμμα αγροτικισ ανάπτυξθσ τθσ χϊρασ μασ. Το αποτζλεςμα 

είναι, ότι το μζτρο περιλιφκθκε από τθ Διαχειριςτικι Αρχι του Υπουργείου ςτα δαςικά 

μζτρα που κα εφαρμοςτοφν ςτθ νζα περίοδο τθσ ΚΑΠ και εγκρίκθκε με ελάχιςτεσ 

τροποποιιςεισ από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι. Το ερϊτθμα είναι πότε κα αρχίςει να 

υλοποιείται, πράγμα που είναι άγνωςτο με δεδομζνθ τθν οικονομικι κρίςθ και τα 

προβλιματα επίτευξθσ ςυμφωνίασ τθσ Κυβζρνθςθσ με τουσ δανειςτζσ. Ήδθ, θ ζναρξθ τθσ 

νζασ προγραμματικισ περιόδου τθσ ΚΑΠ μετατζκθκε από το 2014 ςτο 2015, αλλά δεν 

άρχιςε οφτε αυτό το ζτοσ. Ελπίηουμε να αρχίςει, τελικά,  το 2016! 

Παράλλθλα, το νζο ΔΣ ςυνζχιςε τθν προςπάκεια ενθμζρωςθσ των γεωτεχνικϊν τθσ χϊρασ 

για τθν ζννοια τθσ αγροδαςοπονίασ και για το περιεχόμενο του αγροδαςικοφ μζτρου τθσ 

νζασ ΚΑΠ, τθν οποία ξεκίνθςε το προθγοφμενο ΔΣ (τθσ 2ετίασ 2013-14). Συγκεκριμζνα, 

οργάνωςε ςχετικζσ θμερίδεσ ςτθν Καβάλα τθν 5θ Ιουνίου 2015 και ςτισ Σζρρεσ τθν 6θ 

Νοεμβρίου 2015 ςε ςυνεργαςία με το Παράρτθμα του ΓΕΩΤΕΕ Ανατολικισ Μακεδονίασ 

αφενόσ και το Διμο Καβάλασ και το Επιμελθτιριο Σερρϊν, αντίςτοιχα για τισ δφο πόλεισ, 

αφετζρου, οι οποίεσ είχαν μεγάλθ επιτυχία. 

Β.Π. Παπαναςτάςθσ 

Πρόεδροσ του ΕΑΔ 
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Αγροδαςικά Νζα 
 Ολοκλθρϊκθκε το πρϊτο ζτοσ πειραμάτων ςτα πλαίςια του προγράμματοσ 

AGFORWARD και τα αποτελζςματα είναι ενκαρρυντικά. Οι περιοχζσ μελζτθσ 
παρουςιάηονται ςτο ακόλουκο χάρτθ.  

 Ποιο είναι το πλαίςιο και θ ζκταςθ των αγροδαςοπονικών ςυςτθμάτων ςτθν 
Ευρώπθ των 27; Σε προθγοφμενθ ζκκεςθ, οι den Herder et al (2015) αξιολόγθςαν τισ 
βιβλιογραφικζσ πθγζσ για να δϊςουν μια προκαταρκτικι εκτίμθςθ των αγροδαςικϊν 
εκτάςεων ςτθν Ευρϊπθ. Στθν εν λόγω ζκκεςθ (ςτθν οποία ςυλλζχκθκαν μόνο 
περιοριςμζνα δεδομζνα από τισ χϊρεσ αυτζσ) εκτιμάται ότι οι αγροδαςικζσ εκτάςεισ 
καταλαμβάνουν τουλάχιςτον 10,6 εκατομμφρια εκτάρια ςτθν Ευρϊπθ. Αντίκετα, θ 
ζρευνα κάλυψθσ γθσ CORINE δίνει "αγροδαςικι" ταξινόμθςθ ςε 3,3 εκατομμφρια 
εκτάρια ςτθν Ευρϊπθ. Χρθςιμοποιϊντασ τθ βάςθ δεδομζνων LUCAS εκτιμάται ότι οι 
αγροδαςικζσ εκτάςεισ καλφπτουν περίπου 24 εκατομμφρια εκτάρια ι το 5,7% τθσ 
ζκταςισ τθσ ι το 14% των αγροτικϊν εκτάςεων. Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ εδϊ. 

 
 

Δραςτθριότθτεσ του Ελλθνικοφ Αγροδαςικοφ Δικτφου (ΕΑΔ) 
 

 Η κ. Αναςταςία Παντζρα, μζλοσ του ΔΣ του ΕΑΔ και υπεφκυνθ για τθν Ελλάδα του 
Ευρωπαϊκοφ ερευνθτικοφ προγράμματοσ AGFORWARD οργάνωςε ςτα Χανιά τθσ 
Κριτθσ, ςτισ 21-27  Ιουνίου,  τθν ετιςια ςυνάντθςθ του Προγράμματοσ, ςτθν οποία 
ςυμμετείχαν και άλλα μζλθ του Δ.Σ. Ιδιαίτερο ενδιαφζρον είχαν οι παρουςιάςεισ 
των Dr. P.K. Nair με τίτλο «Global Trends in Agroforestry: A Quick Overview»και Dr. 
Shibu Jose με τίτλο «Lessons from the North American Experience». Περιςςότερεσ 
πλθροφορίεσ αλλά και όλεσ οι παρουςιάςεισ υπάρχουν ςτθν ιςτοςελίδα του 
προγράμματοσ υπάρχουν εδϊ.  

 Από 28 Ιουνίου ζωσ 4 Ιουλίου, ομάδα ερευνθτϊν του AGFORWARD, μελζτθςε τα 
αγροδαςικά ςυςτιματα τθσ ελιάσ ςτθν Καςςάνδρα  Χαλκιδικισ με τθν κακοριςτικι 
βοικεια των μελϊν του Δ.Σ. Ζγινε προςπάκεια εφαρμογισ του προγράμματοσ 
YieldSAFE ςε όλα τα ςυςτιματα με δζντρα μεγάλθσ αξίασ όπωσ είναι οι ελιζσ. 

 Το ΕΑΔ ςε ςυνεργαςία με το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Παράρτθμα Ανατολικισ Μακεδονίασ και το 
Διμο Καβάλασ διοργάνωςε Ημερίδα ςτισ 5 Ιουνίου 2015 ςτθν Καβάλα με κζμα «Η 
αγροδαςοπονία ςτα πλαίςια τθσ νζασ ΚΑΠ 2015-2020». Στθν Ημερίδα 
παρουςιάςτθκαν τα περιβαλλοντικά και οικονομικά οφζλθ των αγροδαςικϊν 
ςυςτθμάτων, οι πρακτικζσ των δαςογεωργικϊν και δαςολιβαδικϊν ςυςτθμάτων, 
κακϊσ και το νζο μζτρο 8.2 για τθν εγκατάςταςθ αγροδαςικϊν ςυςτθμάτων ςε 
γεωργικζσ και δαςικζσ εκτάςεισ. Αναλφκθκαν οι προοπτικζσ εφαρμογισ του ςτθ 
χϊρα μασ και ςτθ ςυηιτθςθ που ακολοφκθςε διευκρινίςτθκαν τεχνικά κζματα για 
τθν εφαρμογι του μζτρου. Στθν Ημερίδα παραβρζκθκαν γεωτεχνικοί, εκπρόςωποι 
Νομαρχιϊν και ΟΤΑ κακϊσ και γεωργοί που ζδειξαν μεγάλο ενδιαφζρον για το υπό 
ςυηιτθςθ μζτρο. 

 

http://www.agforward.eu/index.php/en/map-of-agroforestry-research-and-demonstration-in-europe.html
http://www.agforward.eu/index.php/en/current-extent-and-trends-of-agroforestry-in-the-eu27.html
http://www.agforward.eu/index.php/en/news-reader/id-23-26-june-2015.html
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 Διοργανϊκθκε ςτθν Κεφαλονιά, ςτισ 4-7 Οκτωβρίου, το 17ο Πανελλινιο Δαςολογικό  
ςυνζδριο  τθσ Ελλθνικισ Δαςολογικισ Εταιρείασ , ςτο οποίο ο Πρόεδροσ του ΕΑΔ κ. 
Β. Παπαναςτάςθσ παρουςίαςε ςε κεντρικι ομιλία το κζμα: Η αγροδαςοπονία ωσ 
επιςτιμθ και  πράξθ ςτα  πλαίςια τθσ νζασ Κοινισ Αγροτικισ Πολιτικισ. Η εργαςία 
περιζχεται ςτα πρακτικά του ςυνεδρίου, ςελ. 15-23. 

 Το ΕΑΔ ςε ςυνεργαςία με το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Παράρτθμα Ανατολικισ Μακεδονίασ και το 
Επιμελθτιριο Σερρϊν διοργάνωςε Ημερίδα ςτισ 6 Νοεμβρίου 2015 ςτισ Σζρρεσ με 
κζμα «Η αγροδαςοπονία ςτα πλαίςια τθσ νζασ ΚΑΠ 2015-2020». Και ςτθν Ημερίδα 
αυτι παρουςιάςτθκαν τα περιβαλλοντικά και οικονομικά οφζλθ των αγροδαςικϊν 
ςυςτθμάτων, οι πρακτικζσ των δαςογεωργικϊν και δαςολιβαδικϊν ςυςτθμάτων, 
κακϊσ και το νζο μζτρο 8.2 για τθν εγκατάςταςθ αγροδαςικϊν ςυςτθμάτων ςε 
γεωργικζσ και δαςικζσ εκτάςεισ. Αναλφκθκαν οι προοπτικζσ εφαρμογισ του ςτθ 
χϊρα μασ και ςτθ ςυηιτθςθ που ακολοφκθςε διευκρινίςτθκαν τεχνικά κζματα για 

http://www.forestry.gr/userfiles/files/TELIKA%20PRAKTIKA%20SYNEDRIOY%20EDE%202015%20KEFALLONIAS.pdf
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τθν εφαρμογι του μζτρου. Και ςε αυτι τθν Ημερίδα παραβρζκθκαν γεωτεχνικοί και 
εκπρόςωποι των εμπόρων του νομοφ Σερρϊν κακϊσ και εκπρόςωποι των γεωργϊν 
τθσ ευρφτερθσ περιοχισ που ζδειξαν μεγάλο ενδιαφζρον για το υπό ςυηιτθςθ 
μζτρο. 
 

 
 

 
 Το ΕΑΔ  ςυμμετζχει  με υπεφκυνο το Τμιμα Δαςοπονίασ και Διαχείριςθσ Φυςικοφ 

Περιβάλλοντοσ του ΤΕΙ Λαμίασ ςτο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS+, με κζμα 

Agroforesterie – Formation - Mediterannee et Montagne (Agrof-MM). Περιςςότερεσ 

πλθροφορίεσ κα ανακοινωκοφν ςτθν ιςτοςελίδα του προγράμματοσ που βρίςκεται 

προσ διαμόρφωςθ. Προσ το παρόν λίγεσ πλθροφορίεσ υπάρχουν ςτθν  ιςτοςελίδα 

του προγράμματοσ αλλά κα εμπλουτιςτεί με περιςςότερα κζματα ςφντομα.  

 

 
 

https://moodle.agr.unideb.hu/agrofmm/
https://moodle.agr.unideb.hu/agrofmm/
https://moodle.agr.unideb.hu/agrofmm/
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Δραςτθριότθτεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ομοςπονδίασ 
Αγροδαςοπονίασ (EURAF) 

 

 Η Ευρωπαϊκι Ομοςπονδία Αγροδαςοπονίασ ςυμμετείχε με μεγάλθ επιτυχία ςτθ 
Διεκνι Ζκκεςθ του Μιλάνου. Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςτον ακόλουκο ςφνδεςμο: 
EURAF event on Agroforestry at Expo 2015, Milan, 12 September 2015. Summary of 
the event is available here 

 

 Το επόμενο Πανευρωπαϊκό ςυνζδριο κα διοργανωκεί το Μάιο του 2016 ςτθν πόλθ 
Montpellier τθσ Γαλλίασ. Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ για το ςυνζδριο υπάρχουν εδϊ. 
Παρακαλϊ ςθμειϊςτε ότι θ καταλυτικι θμερομθνία για τθν αποςτολι εργαςιϊν 
(Extended abstracts των 4 ςελίδων) είναι θ 28θ Φεβρουαρίου. 

 
 

 

Άλλοι ςφνδεςμοι 
World Agroforestry Centre - Ετιςια Ζκκεςθ 2013-2014: 
http://worldagroforestry.org/ar2013/ 
http://www.worldagroforestry.org 
 
Ζκκεςθ 2013-2014: 

http://www.agroforestry.eu/Agroforestry%20events
https://euraf.isa.utl.pt/sites/default/files/pub/docs/expo_2015_0.pdf
https://euraf.isa.utl.pt/sites/default/files/pub/docs/expo_2015_0.pdf
https://euraf.isa.utl.pt/sites/default/files/pub/docs/expo_2015_0.pdf
https://euraf.isa.utl.pt/conferences/III_EURAFConference

