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                          ΚΑΙ  ΔΙΗΓΩΝΤΑΣ ΤΟ …Ν’ ΑΓΑΝΑΚΤΕΙΣ! 

Υπάρχουν βάσιμες πληροφορίες ότι το αγροδασικό μέτρο 8.2  

δε θα εφαρμοστεί τελικά στη χώρα μας κατά την τρέχουσα 

προγραμματική περίοδο (2014-2020) της ΚΑΠ. Ως λόγος 

αναφέρεται η απόφαση της Πολιτείας να χρησιμοποιήσει τις 

προβλεπόμενες πιστώσεις για το συγκεκριμένο μέτρο στην 

κάλυψη οικονομικών αναγκών που προκύπτουν από την 

πανδημία του κορωνοϊού. Αν αυτό συμβεί, θα είναι η δεύτερη 

φορά που «κόβεται» λόγω έκτακτων οικονομικών αναγκών 

του κράτους. Το ίδιο μέτρο υπήρχε και στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο της 

ΚΑΠ (2004-2013) με αύξοντα αριθμό 222, αλλά δεν υλοποιήθηκε, γιατί δεν το επέλεξε 

η τότε πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, επειδή 

αποφάσισε να καλύψει με τις πιστώσεις του  τις δαπάνες για την ανακούφιση των 

πληγέντων στις πυρκαγιές της Πελοποννήσου το 2017.  

Η απόφαση για τη διάθεση των δαπανών του αγροδασικού μέτρου, αν και 

περιορισμένες, στην αντιμετώπιση του κορωνοϊού βασίστηκε στην ευχέρεια που 

έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα κράτη-μέλη της να χρησιμοποιήσουν για το σκοπό 

αυτό τις υπολειπόμενες πιστώσεις του ΠΑΑ 2014-2020. Αυτό σημαίνει ότι, αν είχε 

αρχίσει έγκαιρα η εφαρμογή του μέτρου, δε θα κινδύνευε να «θυσιαστεί»  για άλλο 

σκοπό. Κι εδώ φαίνονται οι τεράστιες ευθύνες της Διαχειριστικής Αρχής του ΠΑΑ για 

την κωλυσιεργία, ιδιαίτερα όμως της Δασικής Υπηρεσίας, στην οποία είχε ανατεθεί η 

υλοποίηση του μέτρου. Πράγματι, η αρμοδιότητα για την υλοποίηση του μέτρου 

ανατέθηκε στη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος από το 2017 

(ΚΥΑ 1940/12-7-17), οι συγκεκριμένοι αρμόδιοι υπάλληλοι ορίστηκαν το 2018 (Υπ. 

Απόφ. 174526/3698/22-10-18) και το πλαίσιο εφαρμογής του μέτρου ορίστηκε το 
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2019 (ΚΥΑ 3277/17-10-19). Άρα, υπήρχε αρκετός χρόνος για να ξεκινήσει η εφαρμογή 

του μέτρου έγκαιρα, πριν προκύψει το πρόβλημα του κορωνοϊού. Εντούτοις, η 

Δασική Υπηρεσία ολιγώρησε! 

Το Δ.Σ. του ΕΑΔ έκανε επανειλημμένες παρεμβάσεις για την επιτάχυνση της 

διαδικασίας υλοποίησης του μέτρου. Σε πολιτικό επίπεδο, κινητοποίησε το ΓΕΩΤΕΕ 

καθώς και αγροτικούς συλλόγους και συνεταιρισμούς για να ασκήσουν πίεση στην 

Κυβέρνηση, ακόμα και βουλευτές, οι οποίοι μάλιστα έκαναν και σχετικό ερώτημα στη 

Βουλή. Σε διοικητικό επίπεδο, απευθύνθηκε στην ηγεσία της Δασικής Υπηρεσίας και 

στους αρμόδιους υπαλλήλους και προσφέρθηκε να βοηθήσει αφιλοκερδώς στην 

τεχνική προετοιμασία εφαρμογής του μέτρου, με δεδομένα τα δικαιολογημένα 

παράπονα τους, ότι τους είχαν ανατεθεί πολλά καθήκοντα και δεν είχαν τον 

απαιτούμενο χρόνο για να ασχοληθούν ενεργά με το μέτρο. Δυστυχώς,  καμιά από 

τις παρεμβάσεις αυτές δεν τελεσφόρησε. 

Το αβίαστο συμπέρασμα που προκύπτει είναι, ότι οι αρμόδιοι  για την εφαρμογή του 

αγροδασικού μέτρου της ΚΑΠ ουδέποτε πίστεψαν στη σημασία και τη σπουδαιότητά 

του για τη γεωργία και το περιβάλλον της χώρα μας. Κι αυτό θα πρέπει μάλλον να 

αποδοθεί στην άγνοια που έχουν για το ρόλο της αγροδασοπονίας και των 

αγροδασικών συστημάτων στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και στην 

βελτίωση του εισοδήματος των αγροτών. 

Το ΕΑΔ, παρά τα πενιχρά οικονομικά μέσα που διαθέτει, προσπαθεί εδώ και μία 

15ετία να αναδείξει την αγροδασοπονία ως μια πρωτοπόρα εδαφοπονική 

δραστηριότητα οργανώνοντας ενημερωτικά σεμινάρια σε γεωτεχνικούς και αγρότες 

σε ολόκληρη τη χώρα, εκδίδοντας και κυκλοφορώντας πλούσιο έντυπο ενημερωτικό 

υλικό και συμμετέχοντας σε κοινές προσπάθειες με άλλες ευρωπαϊκές χώρες,  

προκειμένου να ενταχθεί η αγροδασοπονία στην ΚΑΠ και να αποτελέσει βασικό 

άξονα για την αγροτική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φαίνεται όμως ότι η 

δραστηριότητά του αυτή δεν ήταν αρκετή μέχρι τώρα για να κινητοποιήσει τις 

δυνάμεις εκείνες, οι οποίες θα φέρουν μια επανάσταση στη διαχείριση του 

αγροτικού περιβάλλοντος με την αγροδασοπονία να αποτελεί τον κύριο πυλώνα  της. 

Χρειάζεται πολλή δουλειά ακόμα! 

 

Β.Π. Παπαναστάσης 

Πρόεδρος του ΕΑΔ 
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ΑΓΡΟΔΑΣΟΠΟΝΙΑ KAI Η ΝΕΑ ΚΑΠ  

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Αγροδασοπονίας (European Agroforestry Federation-

EURAF) ετοίμασε πρόσφατα (τον περασμένο Σεπτέμβριο) δέκα (10) σύντομα 

φυλλάδια πολιτικής για τη σχέση της αγροδασοπονίας με τη νέα  Κοινή Αγροτική 

Πολιτική (ΚΑΠ) που θα εφαρμοστεί κατά την 7ετία 2021-2027). Στα φυλλάδια αυτά 

επισημαίνεται το γεγονός, ότι η αγροδασοπονία αναφέρεται επανειλημμένα  ως 

λύση στα φιλόδοξα περιβαλλοντικά προγράμματα της ΚΑΠ, αλλά  δυστυχώς οι 

πολιτικοί και οι γεωργοί δεν έχουν κατανοήσει ακόμα το τεράστιο δυναμικό της. Για 

το λόγο αυτό χρειάζεται ευρεία ενημέρωση. Στα φυλλάδια περιέχονται όλα τα 

επιχειρήματα εκείνα που χρειάζονται οι Αγροδασολόγοι για να πείσουν τους 

σκεπτικιστές, τόσο στη Διοίκηση όσο στην πράξη, για την σπουδαιότητα και την 

αναγκαιότητα της αγροδασοπονίας στη χώρα μας. 

Τα φυλλάδια είναι γραμμένα στα Αγγλικά και έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο της 

EURAF (https://euraf.isa.utl.pt/welcome). Το Δ.Σ. του ΕΑΔ θα προσπαθήσει να τα 

μεταφράσει στα Ελληνικά και να τα αναρτήσει στον δικό του ιστότοπο, ώστε να 

μπορούν να τα διαβάσουν και όσοι δε γνωρίζουν Αγγλικά. Στη συνέχεια, γίνεται μια 

σύντομη παρουσίασή τους. 

1. Αγροδασοπονία και η «Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία»  

Το φυλλάδιο αναφέρεται στο βασικό έγγραφο για τη νέα  ΚΑΠ που δημοσίευσε η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Δεκέμβριο του 2019 με τίτλο «Μια Ευρωπαϊκή Πράσινη 

Συμφωνία» και στο οποίο η αγροδασοπονία αναφέρεται πολλές φορές ως μια 

σημαντική «αειφορική πρακτική» για την αγροτική ανάπτυξη, τόσο για τη βελτίωση 

της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων (Στρατηγική από τον Αγρό στο Πιάτο») όσο 

και  για τη βιοποικιλότητα (Στρατηγική Βιοποικιλότητα), λόγω της συμβολής της στη 

βελτίωση του περιβάλλοντος και στον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής 

αλλαγής στην ευρωπαϊκή γεωργία. Επιπλέον αναφέρει, ότι δεν ισχύει πλέον το όριο 

των 100 δένδρων/στρέμμα, οπότε τα χωράφια που έχουν δένδρα είναι πλήρως 

επιλέξιμα για άμεση ενίσχυση, αρκεί τα κράτη-μέλη να τα δικαιολογήσουν με βάση 

τις τοπικές ιδιαιτερότητες και ότι εξυπηρετούν την αειφορική χρήση της αγροτικής 

γης.  

 

Το φυλλάδιο προτείνει να περιληφθούν στο Σύστημα Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων 

(ΣΑΑ) του ΟΣΔΕ οι εξής 10 κατηγορίες αγροδασικών συστημάτων:  

Α) Γεωργικές εκτάσεις: δασολίβαδα (wood pasture), καλλιέργειες με σειρές δένδρων 

(tree alley cropping), καλλιέργειες με αποψιλωτικά διαχειριζόμενες σειρές δένδρων 

(coppice alley cropping), πολυώροφοι δενδρόκηποι (multi-layer tree- gardens), 

ΝΕΑ ΤΗΣ EURAF 

https://euraf.isa.utl.pt/welcome
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συγκαλλιεργούμενοι οπωρώνες (orchard intercropping), βοσκόμενοι οπωρώνες 

(orchard grazing), δενδρώδεις καλλιέργειες  που εναλλάσσουν συγκομιδή γεωργικών 

φυτών και βόσκηση (alternating cropping and grazing) και δενδρώδη χαρακτηριστικά 

τοπίου (tree landscape features) (π.χ. φυτοφράχτες, διάσπαρτα μεμονωμένα δένδρα, 

δένδρα σε γραμμές ή σε μικρές  συστάδες) 

Β) Δασικές εκτάσεις:  Βοσκόμενα δάση (forest grazing) και πολυώροφα δασικά πάρκα 

(multi-layer tree-gardens).  

Όλα τα αγροτεμάχια που μπαίνουν στο ΣΑΑ θα πρέπει να μπορούν να εντοπιστούν 

με συντεταγμένες από δορυφόρο, να είναι αριθμημένα  και να έχουν εκτιμηθεί οι 

εκπομπές τους σε αέρια θερμοκηπίου. Για το τελευταίο θα πρέπει να προηγηθεί μια 

SWOT ανάλυση, η οποία δεν είναι γνωστό αν έχει γίνει μέχρι τώρα στη χώρα μας και 

η EURAF είναι διατεθειμένη να βοηθήσει, συνεργαζόμενη με το ΕΑΔ. 

2. Αγροδασοπονία στην «Ευρωπαϊκή Δασική Στρατηγική» 

Το φυλλάδιο αυτό αναφέρεται στη νέα «Ευρωπαϊκή Δασική Στρατηγική» που 

περιλαμβάνεται στο βασική έγγραφο για την «Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία» και η 

οποία θα αντικαταστήσει την παλιότερη (του 2013). Συγκεκριμένα σχολιάζεται το 

γεγονός ότι, αν και αυτές οι δασικές στρατηγικές έχουν εξαγγελθεί και στο παρελθόν 

(η πρώτη το 1998), δε βοήθησαν καθόλου στην εφαρμογή της αγροδασοπονίας στην 

Ευρώπη, η οποία περιλαμβάνονταν στους στόχους τους. Κι αυτό γιατί η 

αγροδασοπονία δε θεωρείται ξεκάθαρο δασικό αντικείμενο, αλλά ούτε και γεωργικό, 

αφού τόσο οι δασικές, όσο και οι γεωργικές υπηρεσίες δεν λειτουργούν με ολιστικό 

τρόπο.  

Ένας από τους στόχους της δασικής στρατηγικής είναι η φυτεία τουλάχιστον 3 

δισεκατομμυρίων νέων δασικών δένδρων στα κράτη-μέλη μέχρι το 2030. Αν και 

αναφέρεται, ότι ένα μέρος των δένδρων αυτών μπορεί να φυτευτεί και σε γεωργικές 

εκτάσεις, εντούτοις δεν είναι βέβαιο ότι αυτό θα εφαρμοστεί στην πράξη –όπως δεν 

έγινε και στο παρελθόν. Γιαυτό χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επανέλθει με 

περισσότερες δεσμεύσεις για τα κράτη-μέλη όσον αφορά τα δένδρα  που θα πρέπει 

να φυτευτούν εκτός των δασικών εκτάσεων. Το φυλλάδιο προτείνει να 

προσδιοριστούν σε κάθε χώρα ποιες και πόσες μη-γεωργικές εκτάσεις μπορούν να 

ενταχθούν για εγκατάσταση αγροδασικών συστημάτων. 

3. Αγροδασοπονία και άμεσες ενισχύσεις της ΚΑΠ 

Το φυλλάδιο αυτό παραθέτει λεπτομερειακά όλες τις διατάξεις τις νομοθεσίας της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίες σχετίζονται με την επιλεξιμότητα των γεωργικών 

καλλιεργειών που έχουν δένδρα –φυσικά και αγροδασικά συστήματα- για άμεση 

ενίσχυση από τον 1ο Πυλώνα της ΚΑΠ. Καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι γεωργοί θα 
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έχουν όλη τη ευελιξία στη νέα ΚΑΠ να διεκδικήσουν άμεση ενίσχυση για το χωράφι 

τους που έχει δένδρα ή έχουν φυτέψει νέα δένδρα σε αυτό. 

4. Αγροδασοπονία και «Ενισχυμένη Προϋποθετότητα» 

Η «Ενισχυμένη Προϋποθετότητα» (Enhanced Conditionality) αποτελεί μια βασική 

πολιτική  στη νέα ΚΑΠ. Θέτει τη βάση για πιο φιλόδοξες και βιώσιμες γεωργικές 

δεσμεύσεις μέσω της υιοθέτησης ορθών γεωργικών πρακτικών και προτύπων από 

τους αγρότες. Συνδυάζει την πολλαπλή συμμόρφωση και μέρος των πράσινων 

κανόνων που ισχύουν στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο της ΚΑΠ. 

Περιλαμβάνει 16 θεσμικές διαχειριστικές απαιτήσεις (Statutory Management 

Requirements-SMRs) και 10 καλές γεωργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες (Good 

Agricultural and Environmental Conditions-GAECs), οι οποίες είναι οι εξής: 

• GAEC 1 - Μόνιμα λιβάδια. 
• GAEC 2 - Διατήρηση εδαφών πλούσιων σε άνθρακα, όπως τύρφης και υγροτόπων 

(νέα). 
• GAEC 3 - Συντήρηση οργανικής ύλης εδάφους μέσω απαγόρευσης καύσης καλαμιών. 
• GAEC 4 - Δημιουργία ρυθμιστικών λωρίδων κατά μήκος υδατορευμάτων. 
• GAEC 5 - Υποχρεωτική χρήση του νέου Εργαλείου Αειφορίας για τη διατροφή (νέα). 
• GAEC 6 - Ελάχιστη διαχείριση γης κάτω από την άροση για μείωση του κινδύνου 

υποβάθμισης του εδάφους, συμπεριλαμβανομένων των πλαγιών 
• GAEC 7 - Χωρίς γυμνό έδαφος στην πιο ευαίσθητη περίοδο. 
• GAEC 8 - εναλλαγή καλλιεργειών (αντικαθιστά τη διαφοροποίηση καλλιεργειών). 
• GAEC 9 - Διατήρηση μη παραγωγικών χαρακτηριστικών και περιοχών, 

συμπεριλαμβανομένου ενός ελάχιστου μεριδίου γεωργικής έκτασης αφιερωμένης 
σε μη παραγωγικά χαρακτηριστικά ή περιοχές, διατήρηση χαρακτηριστικών τοπίου, 
απαγόρευση κοπής φρακτών και δέντρων κατά τη διάρκεια της περιόδου 
αναπαραγωγής και ωοτοκίας πουλιών, και ως επιλογή, μέτρα για την αποφυγή 
διεισδυτικών ειδών φυτών (αντικαθιστά τις περιοχές οικολογικής εστίασης). 

• GAEC 10 - Απαγόρευση μετατροπής ή οργώματος μόνιμων βοσκοτόπων σε περιοχές 
Natura 2000 (νέα). 

Από αυτές, οι 8 ισχύουν και σήμερα, ενώ υπάρχουν και 2 νέες. Η αγροδασοπονία 

μπορεί να συμβάλει σε όλες, αλλά συζήτηση γίνεται στην 9η για το ποσοστό του 

εδάφους που θα καλύπτουν τα διάφορα μη παραγωγικά χαρακτηριστικά  και το 

οποίο σήμερα ανέρχεται σε 5%, ενώ η πρόταση είναι να αυξηθεί στο 10%. Στα 

χαρακτηριστικά αυτά μπορούν να υπαχθούν και τα δένδρα των αγροδασικών 

συστημάτων.  

5. Αγροδασικά οικοσχήματα στη νέα ΚΑΠ 

Τα οικοσχήματα ή οικολογικά συστήματα είναι συστήματα πληρωμών στη γεωργία 

με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και του κλίματος. Αποτελούν βασικό 

στοιχείο της νέας νομοθετικής πρότασης για το μέλλον της ΚΑΠ και θα 

ενσωματωθούν στις άμεσες πληρωμές που χορηγούνται βάσει του πυλώνα 1. Είναι 

εθελοντικά προγράμματα για τους αγρότες, αλλά υποχρεωτικά για τα κράτη-μέλη, τα 
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οποία  θα πρέπει να τα προσδιορίσουν με λεπτομέρεια στα εθνικά στρατηγικά τους 

σχέδια. Στο φυλλάδιο αυτό η EURAF διατυπώνει προτάσεις στα κράτη-μέλη πως θα 

μπορούσαν να περιλάβουν τα αγροδασικά συστήματα και τα τοπιακά 

χαρακτηριστικά σε αυτά τα στρατηγικά τους σχέδια.  

6.  Αγροδασοπονία και πυλώνας 2 της  ΚΑΠ 

Το φυλλάδιο αυτό ασχολείται με την αγροδασοπονία ως αντικείμενο του 2ου πυλώνα 

της ΚΑΠ. Συγκεκριμένα αναφέρει, ότι το υπομέτρο 8.2 για την εγκατάσταση 

αγροδασικών συστημάτων της τρέχουσας ΚΑΠ έχει εφαρμοστεί μέχρι τώρα μόνο σε 

5 χώρες της Ε.Ε. κι έχει καλύψει μόνο 6% των προβλεπόμενων δαπανών, πράγμα που 

δείχνει τη δυσκολία αποδοχής του μέτρου από τα κράτη-μέλη και τους αγρότες. Από 

την άλλη μεριά τονίζει, ότι η αγροδασοπονία περιέχεται με διάφορες δράσεις, όχι 

μόνο στα άλλα δασικά μέτρα (π.χ. 8.3 και 8.4 σαν βόσκηση σε δάση), αλλά και σε 

πολλά άλλα μέτρα του πυλώνα 2. Προτείνει στην επόμενη ΚΑΠ  να υιοθετηθεί ένα 

νέο μέτρο για τα αγροδασικά συστήματα που θα επικεντρώνεται στη δέσμευση του 

άνθρακα, γιατί το τρέχον μέτρο δεν έχει τέτοια κατεύθυνση. Καταλήγει με την 

πρόταση να δεσμευτούν ξεκάθαρα τα κράτη-μέλη ώστε να περιλάβουν στα εθνικά 

στρατηγικά τους σχέδια οικολογικά σχήματα σχετικά με την αγροδασοπονία. 

7. Αγροδασοπονία και παρακολούθηση της ΚΑΠ 

Το φυλλάδιο αυτό αναφέρεται στην πρόβλεψη της νέας ΚΑΠ για παρακολούθηση της 

εφαρμογής της από τα κράτη-μέλη με βάση ορισμένους δείκτες, οι οποίοι είναι οι 

εξής τρεις τύποι: δείκτες αποτελέσματος, δείκτες απόδοσης και δείκτες επιπτώσεων. 

Δεν είναι γνωστό πως τα κράτη-μέλη θα αποδεχτούν ή θα υλοποιήσουν όλους αυτούς 

τους δείκτες, οι οποίοι θα πρέπει να περιληφθούν στα Εθνικά Στρατηγικά τους 

Σχέδια. Το φυλλάδιο προσφέρει πολλές πολύτιμες προτάσεις που σχετίζονται με την 

αγροδασοπονία. 

8. Αγροδασοπονία και δέσμευση του άνθρακα 

 Το φυλλάδιο αυτό ασχολείται με τις ποσότητες άνθρακα (C)  που μπορούν να 

δεσμεύσουν τα αγροδασικά συστήματα. Ύστερα από μια ανασκόπηση της σχετικής 

βιβλιογραφίας καταλήγει στο συμπέρασμα, ότι οι ποσότητες που αναφέρονται στη 

βιβλιογραφία της τάξης των 0,3- 0,7  τόννων /εκτάριο/ έτος έχουν προκύψει στην 

πλειονότητά τους από εκτάσεις με λίγα δένδρα. Αντίθετα, ένα πείραμα διάρκειας 30 

ετών στη Β. Ιρλανδία  έδειξε, ότι το δυναμικό είναι πολύ υψηλότερο (3,4 τόννοι 

/εκτάριο /έτος κατά μέσο όρο).   

9. Αγροδασοπονία και υπηρεσίες γεωργικού συμβούλου (δεν είναι έτοιμο ακόμα) 

10. Αγροδασοπονία και έρευνα στην Ε.Ε. (δεν είναι έτοιμο ακόμα) 

https://docs.google.com/presentation/d/1JXMoVbrZk5S1ZoZm_E3W-Y5SnLoCNlP1zXm0HQJbqP8/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1JXMoVbrZk5S1ZoZm_E3W-Y5SnLoCNlP1zXm0HQJbqP8/edit
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1.Μεταβατική περίοδος της νέας ΚΑΠ 

 

Κανονικά  η νέα προγραμματική περίοδος της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) 

αρχίζει το 2021. Επειδή όμως δεν έχει επιτευχθεί ακόμα συμφωνία με τα κράτη-μέλη, 

η Ευρωπαϊκή Επιτροπή  όρισε μια μεταβατική περίοδο δύο ετών (2021-203), κατά την 

οποία θα συνεχιστεί η τρέχουσα προγραμματική περίοδος (2014-2020). Σύμφωνα με 

την εφημερίδα ΥΠΑΙΘΡΟΣ ΧΩΡΑ, για τη χώρα μας έχει εγκριθεί το ποσό του 1,6 

δισεκατομμύρια ευρώ για να συνεχίσει  την εφαρμογή των μέτρων του 

προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης που εφαρμόζονται μέχρι τώρα, αλλά και για να 

προσαρμοστεί στην εφαρμογή των απαιτήσεων της νέας ΚΑΠ από το 2023. Δεν είναι 

γνωστό, αν στη μεταβατική αυτή περίοδο θα εφαρμοστεί τελικά το αγροδασικό 

μέτρο 8.2, η υλοποίηση του οποίου ανεστάλη λόγω της χρησιμοποίησης των 

δαπανών του για τις ανάγκες του κορωνοϊού. 

 

2. Πρόγραμμα αναδάσωσης 

 

Την 30ή Νοεμβρίου 2020 ανακοινώθηκε από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και  

Ενέργειας ένα φιλόδοξο πρόγραμμα αναδάσωσης  500.000 στρεμμάτων, ύψους 310 

εκατομμυρίων ευρώ, για την επόμενη 10ετία (μέχρι το 2030). Προφανώς, το 

πρόγραμμα αυτό εντάσσεται  στο στόχο της  Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τη 

Βιοποικιλότητα της  Ε.Ε. για φυτεία 3 δισεκατομμυρίων δένδρων στα κράτη-μέλη 

μέχρι το 2030. Η στρατηγική αυτή διευκρινίζει ότι φυτεία δένδρων μπορεί  να γίνει 

και σε γεωργικές εκτάσεις στα πλαίσια της αγροδασοπονίας, αλλά δεν είναι ακόμα 

γνωστό αν και πως θα εφαρμοστεί αυτό και στη χώρα μας. 

 

3. Δικαιώματα άνθρακα σε αγροδασικά συστήματα 

 

Δημοσιεύτηκε πρόσφατα στον τύπο (Ύπαιθρος Χώρα-3/12/2020) ότι, όπως 

ανακοίνωσε το Πάντειο Πανεπιστήμιο, η  οικοσυστημική υπηρεσία της δέσμευσης 

άνθρακα που μπορεί να προσφέρει ένας υφιστάμενος ελαιώνας εκτιμάται σε 120 

ευρώ το στρέμμα σε ετήσια βάση. Ανάλογη υπηρεσία προσφέρουν όλοι οι τύποι 

αγροδασικών συστημάτων, αλλά δεν έχει γίνει ακόμα λεπτομερής οικονομοτεχνική 

μελέτη. Πάντως, υπάρχει ευοίωνο μέλλον για το ρόλο αυτό των αγροδασικών 

συστημάτων και ήδη υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον αγοράς των δικαιωμάτων άνθρακα 

από παραγωγούς τέτοιων συστημάτων από μεγάλες ιδιωτικές εταιρίες. 

 

 

 

ΑΓΡΟΔΑΣΙΚΑ ΝΕΑ 
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1. Γενική Συνέλευση και αρχαιρεσίες 

 

Στις 9 Νοεμβρίου 2020 έγινε διαδικτυακά η Γενική Συνέλευση της Ευρωπαϊκής 

Ομοσπονδίας Αγροδασοπονίας  (European Agroforestry Federation-EURAF),  η οποία 

περιέλαβε και αρχαιρεσίες. Το ΕΑΔ καθώς και 10 Έλληνες αποτελούν τακτικά μέλη 

της EURAF. Πρόεδρος επανεξελέγη ο  Γερμανός/Βέλγος Patrick Worms, ενώ 

εκπρόσωποι της Ελλάδας στην  Ομοσπονδία από το ΕΑΔ  παραμένουν η  Αναστασία 

Παντέρα (Αντιπρόεδρος ) και ο Κωνσταντίνος Μαντζανάς (Γενικός Γραμματέας). 

 

2. Ευρωπαϊκό  διαδικτυακό σεμινάριο  για την αγροδασοπονία 

 

Στις 16-18 Νοεμβρίου 2020, οι Ιταλοί οργανωτές του 5ου ευρωπαϊκού συνεδρίου για 

την αγροδασοπονία  της EURAF οργάνωσαν ένα  προ-συνέδριο  με τη μορφή 

διαδικτυακού σεμιναρίου (webinar) με θέμα "EU Policy: Agroforestry and the Green 

Architecture of the New CAP». Τη δεύτερη μέρα του διαδικτυακού σεμιναρίου και 

στα πλαίσια της ενότητας «Experience implementing cap, Measure 8.2 in southern 

Europe», η κ. Παντέρα παρουσίασε τις τελευταίες εξελίξεις για το Μέτρο 8.2 στη χώρα 

μας. (https://www.euraf2020.eu/wp-

content/uploads/2020/11/Programme_Agroforestry-and-the-green-architecture-of-

the-new-cap.pdf)  

 

3.  Ευρωπαϊκό Συνέδριο για την Αγροδασοπονία  

 

Το 5ο European Agroforestry Conference της EURAF με θέμα "Agroforestry for the 

transition towards sustainability and bioeconomy" θα λάβει χώρα στην πόλη  Nuoro 

της Σαρδηνίας  στις 17-19 Μαίου 2021 

(https://euraf.isa.utl.pt/action/conferences/VEURAFConference_2020_nuoro). Αν 

θέλετε να συμμετέχετε μπορείτε να στείλετε εκτεταμένη περίληψη μέχρι τις 15 

Ιανουαρίου 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΤΗΣ EURAF 

https://www.euraf2020.eu/wp-content/uploads/2020/11/Programme_Agroforestry-and-the-green-architecture-of-the-new-cap.pdf
https://www.euraf2020.eu/wp-content/uploads/2020/11/Programme_Agroforestry-and-the-green-architecture-of-the-new-cap.pdf
https://www.euraf2020.eu/wp-content/uploads/2020/11/Programme_Agroforestry-and-the-green-architecture-of-the-new-cap.pdf
https://euraf.isa.utl.pt/action/conferences/VEURAFConference_2020_nuoro
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1. Ημερίδα για τα αγροδασικά συστήματα στα πλαίσια της AGROTICA 

 

Την Κυριακή 2 Φεβρουαρίου 2020 στις 11:30 π.μ.  στο Συνεδριακό κέντρο Ν. 

Γερμανός, Περίπτερο 8 - Αίθουσα C, το Παράρτημα του ΓΕΩΤΕΕ Κεντρικής 

Μακεδονίας σε συνεργασία με το Ελληνικό Αγροδασικό Δίκτυο οργάνωσαν στα 

πλαίσια της AGROTICA 2020 ημερίδα με θέμα: «Αγροδασικά Συστήματα:  Μια 

καινοτομία για αειφορική γεωργική παραγωγή». 

Παρέστησαν οι: κ. Κ. Κιλτίδης, π. Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων, ο εκπρόσωπος του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, ο 

Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας είναι Σωτήρης Μπάτος, ο Προέδρος του 

ΓΕΩΤΕΕ κ. Σ. Μάμαλης, ο Πρόεδρος του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού 

Περιβάλλοντος του ΑΠΘ κ. Θ. Ζάγκας, καθώς και πρόεδροι αγροτικών και δασικών 

συνεταιρισμών. 

Προέδρευσε της ημερίδας ο Πρόεδρος του Παραρτήματος του ΓΕΩΤΕΕ Κεντρικής 

Μακεδονίας, κ. Α. Σαρόπουλος μαζί με τον Πρόεδρο του το Ελληνικού Αγραδασικού 

Δικτύου, κ. Β. Παπαναστάση. Μετά τους χαιρετισμούς ακολούθησαν οι ομιλίες όπως 

αναφέρονται στο πρόγραμμα που ακολουθεί. 

Στη Γενική 

Συζήτηση που 

ακολούθησε με 

αγρότες, 

προέδρους 

συνεταιρισμών κι 

άλλους ειδικούς 

επιστήμονες, στο 

τέλος της 

ημερίδας 

προέκυψαν τα 

ακόλουθα 

συμπεράσματα: 

1) Οι 

παραγωγικές 

επενδύσεις είναι μοχλός ανάπτυξης για την Ελλάδα, όπου μέσω της ΚΑΠ 

δόθηκαν για επένδυση 20 δις ευρώ μέχρι το 2021. Η νέα ΚΑΠ 2021-2027 που 

είναι συνέχεια της ΚΑΠ 2014-2020 ουσιαστικά δημιουργεί νέες θέσεις 

εργασίας κι επιδοτεί υπάρχουσες, αυξάνοντας έτσι το ΑΕΠ της χώρας.  

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΑΔ 



12 
 

2) Πολλές από τις επενδύσεις χρειάζονται χώρους για να κτίσουν τις διάφορες 

εγκαταστάσεις τους, γρήγορα και με ασφάλεια οι αγρότες. Δυστυχώς οι 

χωροταξικοί και πολεοδομικοί κανόνες που ισχύουν δεν αποτελούν 

προϋπόθεση εξασφάλισης τόσο για τον επενδυτή, όσο και για τον πολίτη, 

αλλά αναδεικνύονται σε ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα στην 

πραγματοποίηση επενδύσεων και μια από τις κυριότερες αιτίες διάρρηξης 

των σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ κράτους, πολιτών και επιχειρήσεων. 

3) Το Κτηματολόγιο όταν θα ολοκληρωθεί, ουσιαστικά θα συμβάλει στην  

ορθολογική οργάνωση, ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος. Η 

αειφορική αξιοποίηση δασωμένων αγρών στην πραγματικότητα θα 

αποτυπωθεί μέσα από την κύρωση των δασικών χαρτών του κτηματολογίου 

και με τους συνοδούς χάρτες χρήσεως γης. 

4) Ο χωροταξικός σχεδιασμός της Ελλάδας ουσιαστικά θα πρέπει να αποτελέσει 

την κορυφαία υποδομή αειφορικής ανάπτυξης της χώρας και δεν μπορεί για 

αυτό το λόγο να είναι ανεξάρτητο το κτηματολόγιο, από το δασικό 

κτηματολόγιο και τους χάρτες χρήσεων γης. 

5) Τα αρμόδια Υπουργεία (ΥΠΑΑ & ΥΠΕΝ) μαζί με τους φορείς της 

επιχειρηματικότητας, την περιφερειακή και τοπική αυτοδιοίκηση και τους 

αγρότες κάθε περιοχής οφείλουν να αναλάβουν δράση επιλύοντας τα 

προβλήματα που λιμνάζουν για το καλό τόσο των  αγροτών, όσο και του ίδιου 

του κράτους. 

6) Οι δασικοί χάρτες αποτελούν ένα πολυδιάστατο εργαλείο χωροταξικού, 

περιβαλλοντικού και αναπτυξιακού σχεδιασμού. Με την ανάρτηση και 

κύρωσή τους διαχωρίζονται με υψηλή χωρική ακρίβεια και ισχυρά νομικό 

τρόπο οι δασικές από τις χορτολιβαδικές και αγροτικές εκτάσεις, οι οποίες 

είναι διαθέσιμες προς εφαρμογή του μέτρου 8.2 του ΠΑΑ. 

7) Τα παραδοσιακά δασογεωργικά συστήματα καταλαμβάνουν σημαντικές 

εκτάσεις ιδιαίτερα στις ημιορεινές περιοχές. Ωστόσο στα μεταπολεμικά 

χρόνια πολλά από τα μικτά αυτά συστήματα μετατράπηκαν σε 

μονοκαλλιέργειες με αποτέλεσμα να απομακρυνθούν τα δένδρα, τα οποία 

εμπόδιζαν τη χρήση των μηχανημάτων. Κατά τα τελευταία έτη έχει 

διαπιστωθεί, ότι η αναβάθμιση και η επέκταση αυτών των συστημάτων 

μπορεί να βοηθήσει τη διατήρηση της καλής κατάστασης των εδαφών, της 

βιοποικιλότητας και του αγροτικού τοπίου καθώς και την προσαρμογή στην 

κλιματική αλλαγή σε επίπεδο εκμετάλλευσης. 

8) Στα νέα συστήματα τα δέντρα φυτεύονται για την παραγωγή καρπών και 

τεχνικής ξυλείας. Τα συστήματα αυτά έχουν οικονομική και περιβαλλοντική 

αξία. Η οικονομική αφορά την παραγωγή ξύλου και καρπών ενώ η 

περιβαλλοντική αφορά τη βιοποικιλότητα, τη διατήρηση του τοπίου και την 

καλύτερη ανακύκλωση των θρεπτικών στοιχείων μέσα στο ίδιο το σύστημα. 

9) Η διατήρηση των αγροδασικών συστημάτων και η δημιουργία νέων κρίνεται 

επιτακτική για τη διατήρηση της καλής κατάστασης των εδαφών, της 

βιοποικιλότητας και του τοπίου καθώς και την εξασφάλιση οικονομικής 

στήριξης του πληθυσμού της υπαίθρου που ασκεί τέτοιες δραστηριότητες. 
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10) Στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος AGFORWARD (Grant 

Agreement N° 613520) δημιουργήθηκαν 10 ομάδες ενδιαφερομένων με 

σκοπό τη μελέτη της συγκαλλιέργειας και της βόσκησης ανάμεσα σε δέντρα 

υψηλής αξίας (για παραγωγή καρπών ή υψηλής αξίας ξύλου). 

11) Τα αγροδασικά συστήματα δέντρων υψηλής αξίας, στο πλαίσιο μίας 

ορθολογικής διαχείρισης όπου θα λαμβάνεται υπόψη η ηλικία των δέντρων, 

το είδος των ζώων, η εποχή της βόσκησης και τα χαρακτηριστικά της περιοχής, 

προσφέρουν πολλαπλά προϊόντα προστατεύοντας ταυτόχρονα το 

περιβάλλον. 

12) Με το Μέτρο 8.2 του ΠΑΑ δικαιούται ενίσχυση της εγκατάστασης ο 

δικαιούχος που θα  φυτέψει στην ιδιοκτησία του, την οποία ήδη καλλιεργεί ή 

διαχειρίζεται με ποώδη γεωργικά φυτά ή βόσκει με  ζώα, δασικά δένδρα που 

παράγουν ξυλεία και άλλα προϊόντα (π.χ. καρπούς). 

13) Βασικά κριτήρια για την επιλογή  των δικαιούχων αποτελούν: η φυτεία 

περισσότερων τους ενός είδους δένδρων, αν το χωράφι είναι αρδευόμενο, αν 

κινδυνεύει από διάβρωση και αν παρουσιάζει πλημμυρικά φαινόμενα, ενώ 

θα προτιμηθούν  τα χωράφια ή οι ιδιοκτησίες που βρίσκονται στην πεδινή 

ζώνη της χώρας. 

14) Οι προοπτικές του αγροδασικού μέτρου είναι ευοίωνες, επειδή περιλαμβάνει 

πολλά περιβαλλοντικά οφέλη, ιδιαίτερα τον μετριασμό της κλιματικής 

αλλαγής και βελτιώνει σημαντικά  το εισόδημα των γεωργών.  

15) Επιτακτική η εφαρμογή του μέτρου 8.2 γιατί η καθυστέρηση έναρξης του μόνο 

αρνητικές επιπτώσεις έχει στη γεωργία και στο αγροδασικό περιβάλλον της 

χώρας μας. 

 

 

 

 

 

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΗΜΕΡΙΔΑΣ  

«Αγροδασικά Συστήματα:  Μια καινοτομία για αειφορική γεωργική 

παραγωγή» 
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Άποψη ακροατηρίου: Α. Στεργιάδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΑΠΘ & Γεν. Γραμματέας ΓΕΩΤΕΕ 

Κεντρικής Μακεδονίας, Θ. Ζάγκας, Καθηγητής ΑΠΘ & Πρόεδρος του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού 

Περιβάλλοντος, π. Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Κ. Κιλτίδης,  Σ. Μάμαλης, Πρόεδρος του ΓΕΩΤΕΕ, ο 

Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας είναι Σωτήρης Μπάτος και ο πρόδερος ΕΑΔ Ομότιμος Καθηγητής 

ΑΠΘ, Β. Παπαναστάσης 

 

Πάνελ Συζήτησης: Κ. Μαντζανάς, Β. Παπαναστάσης, Α.Στεργιάδου, Α. Παπαδόπουλος 

και  Α. Σαρόπουλος 
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Άποψη ακροατηρίου 

      

 

2. Επιστολές του ΔΣ του ΕΑΔ στα αρμόδια Υπουργεία για το Μέτρο 8.2 

 

Το ΔΣ του Ελληνικού Αγροδασικού Δικτύου έστειλε στις 5 Ιουνίου 2020 επιστολή 
προς τους Υπουργούς, Υφυπουργούς και Αρμόδιους Γενικούς Γραμματείς των 
Υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
με θέμα «τη διατήρηση του Μέτρου 8.2 στην Τρέχουσα Προγραμματική Περίοδο της 
ΚΑΠ» και στις 20 Νοεμβρίου νέα επιστολή με θέμα «Ένταξη του Μέτρου 8.2 στα Μέτρα 
Αγροτικής Ανάπτυξης 2021-2022». 

 
3. Αναβολή Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του ΕΑΔ 

 
Η Τακτική Γενική Συνέλευση του Δικτύου, που είχε προγραμματιστεί να γίνει στη 
Θεσσαλονίκη την Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 17:00 στην αίθουσα του 
Εργαστηρίου Λιβαδικής Οικολογίας, κτίριο Γ’ του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού 
Περιβάλλοντος στο Φοίνικα, αναβλήθηκε λόγω των περιοριστικών όρων που έχουν 
τεθεί για υγειονομικούς λόγους εξαιτίας της πανδημίας της νόσου του κορωνοϊού 
(COVID-19). Σύμφωνα με το Νόμο 4753 (ΦΕΚ 227 Τεύχος Α, 18/11/2020), 
παρατείνεται η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΑΔ μέχρι να αρθούν οι 
απαγορεύσεις λόγω του κορωνοϊού και να δημιουργηθούν οι κατάλληλες 
προϋποθέσεις για την ασφαλή διενέργεια της Γενικής Συνέλευσης και των 
Αρχαιρεσιών.     
 

 

 

 


