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ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ 

ΤΑ ΑΓΡΟΔΑΣΙΚΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΚΑΠ  

Τον περασμένο Οκτώβριο εγκρίθηκε από τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή το τελικό Εθνικό 

Στρατηγικό Σχέδιο για τη νέα ΚΑΠ 2023-2027. Αν και το ΕΑΔ προσπάθησε κατά τη 

διάρκεια της προετοιμασίας του Σχεδίου από το Υπουργείο Αγροτικής ανάπτυξης 

και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) με διάφορες παρεμβάσεις να περιληφθεί και πάλι το 

αγροδασικό μέτρο  8.2 στον Πυλώνα ΙΙ (Αγροτική Ανάπτυξη), η προσπάθειά  του 

αυτή δεν τελεσφόρησε. Έτσι, στη νέα περίοδο της ΚΑΠ δεν περιλαμβάνεται κάποιο 

μέτρο σχετικό με την εγκατάσταση νέων αγροδασικών συστημάτων σε γεωργικές 

εκτάσεις και βοσκοτόπους. Όπως είναι γνωστό, τα συστήματα αυτά υπήρχαν στις 

δύο προηγούμενες περιόδους της ΚΑΠ (2007-2013 και 2014-2020), αλλά δεν 

υλοποιήθηκαν. Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τις υποψίες μας ότι το ΥΠΑΑΤ ήταν 

ανέκαθεν αρνητικό στη φυτεία νέων δένδρων στα χωράφια, προφανώς από άγνοια 

της σημαντικής οικολογικής και οικονομικής  προστιθέμενης αξίας που προσδίνουν 

τα δένδρα αυτά στην αγροτική παραγωγή. Δυστυχώς, οι επιφυλάξεις αυτές του 

ΥΠΑΑΤ ενισχύθηκαν και από την απροθυμία της Δασικής Υπηρεσίας του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας να ξεκινήσει την υλοποίηση του 8.2, για το οποίο ήταν 

υπεύθυνη στις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους της ΚΑΠ.  

Κατάφερε όμως το ΕΑΔ με τις παρεμβάσεις του να περιληφθούν τα αγροδασικά 

συστήματα στον Πυλώνα Ι (των άμεσων ενισχύσεων) με την μορφή του οικολογικού 

σχήματος: «Βελτίωση αγροδασικών οικοσυστημάτων, πλούσιων σε στοιχεία του 

τοπίου». Πρόκειται φυσικά για τα παραδοσιακά αγροδασικά συστήματα  που 

υπάρχουν ήδη στις ημιορεινές και κυρίως στις ορεινές περιοχές της χώρας. Αυτό 

σημαίνει, ότι όσοι αγρότες έχουν καλλιεργούμενα χωράφια μεδένδρα (δασικά ή 

οπωροφόρα, διάσπαρτα ή στις παρυφές του χωραφιού) και τα περιποιούνται 

(δασογεωργικά συστήματα), θα επιβραβεύονται οικονομικά, ώστε να παίρνουν 

ολόκληρη την άμεση ενίσχυση που τους αναλογεί. Το ίδιο ισχύει και για τους 

βοσκοτόπους, όπου το μπόνους του οικολογικού σχήματος θα το παίρνουν οι  
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μερικώς δασοσκεπείς βοσκόμενες εκτάσεις (μέχρι 40% κάλυψη δένδρων). 

Διευκρινίζεται, ότι η εφαρμογή όλων των οικολογικών σχημάτων της νέας ΚΑΠ, 

συμπεριλαμβανόμενου του «αγροδασικού»,  θα αρχίσει από το 2025. Κι αυτό, για 

να προηγηθεί η αναγκαία ενημέρωση  για τους αγρότες και ιδιαίτερα για τους 

γεωτεχνικούς τα δύο προηγούμενα χρόνια (2023 και 2024). 

Πέραν του συγκεκριμένου οικολογικού σχήματος, τα δένδρα περιλαμβάνονται και 

στα χαρακτηριστικά τοπίου του προτύπου 8 ΚΓΠΚ  (Καλής Γεωργικής και 

Περιβαλλοντικής Κατάστασης), με τα οποία οριοθετούνται υποχρεωτικές περιοχές 

«οικολογικής εστίασης» σε χωράφια πάνω από 10 εκτάρια. Υπάρχει όμως και 

οικολογικό σχήμα με τίτλο: «Επέκταση της εφαρμογής περιοχών οικολογικής 

εστίασης», το οποίο επιδοτεί την οριοθέτηση περιοχών «οικολογικής εστίασης» και 

σε χωράφια μικρότερης έκτασης (< 10 εκτάρια), καθώς και ευρύτερες περιοχές 

«οικολογικής εστίασης» από εκείνες που προβλέπονται από το πρότυπο 8 σε 

χωράφια πάνω από 10 εκτάρια. 

Για να εφαρμοστούν όμως όλες οι παραπάνω προβλέψεις της νέας ΚΑΠ, θα πρέπει 

να προηγηθεί η χαρτογράφηση των παραδοσιακών αγροδασικών συστημάτων σε 

όλη τη χώρα, προκειμένου να συμπεριληφθούν στο σύστημα αναγνώρισης 

αγροτεμαχίων του ΟΠΕΚΕΠΕ (LPIS). Στην προσπάθεια αυτή θα πρέπει να συνδράμει  

το ΕΑΔ με την τεχνογνωσία που διαθέτει, καθώς και  στην ενημέρωση των αγροτών,  

ιδιαίτερα των γεωτεχνικών, για την μεγάλη περιβαλλοντική τους αξία. Παράλληλα, 

θα πρέπει να επινοήσει μια νέα στρατηγική για να πείσει την Πολιτεία, ώστε στην  

επόμενη προγραμματική περίοδο να περιληφθούν τα αγροδασικά συστήματα και 

στον Πυλώνα ΙΙ της ΚΑΠ.  

Β. Παπαναστάσης, Πρόεδρος 
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10ΧΡΟΝΑ ΤΟΥ ΕΑΔ 

Τον περασμένο Ιούνιο συμπληρώθηκαν 10 χρόνια από την ίδρυση του Ελληνικού 

Αγροδασικού Δικτύου (ΕΑΔ), ύστερα από την 14790/2012 διαταγή του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. Ως γενικός σκοπός του Δικτύου, το οποίο ιδρύθηκε 

από 37 γεωτεχνικούς επιστήμονες (κυρίως Δασολόγους), τέθηκε «η προαγωγή και η 

διάδοση της επιστήμης και της πράξης της αγροδασοπονίας στην Ελλάδα». Μέσα σε 

αυτή τη 10ετία, τα εκάστοτε Δ.Σ. προσπάθησαν να υπηρετήσουν ενεργά τον βασικό 

αυτό καταστατικό στόχο του ΕΑΔ με την διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων σε 

διάφορες πόλεις της Ελλάδας, με την συμμετοχή σε επιστημονικές ημερίδες και 

συνέδρια που οργάνωσαν άλλοι φορείς στο εσωτερικό, αλλά και στο εξωτερικό και 

με πολλές παρεμβάσεις, τόσο τεχνικές σε υπηρεσιακά στελέχη όσο και πολιτικές 

στις ηγεσίες των Υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Κυρίως ασχολήθηκαν με τις προβλέψεις και τον 

τρόπο εφαρμογής του αγροδασικού μέτρου των προγραμματικών περιόδων 2007-

13 και 2014-20 της ΚΑΠ. Παράλληλα, το ΕΑΔ έγινε ιδρυτικό μέλος της Ευρωπαϊκής 

Ομοσπονδίας Αγροδασοπονίας (European Agroforestry Federation-EURAF), με 

σκοπό να μπορεί να παρεμβαίνει στη λήψη αποφάσεων σχετικά με την 

αγροδασοπονία και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίσης, δημιουργήθηκε ιστοσελίδα στο 

διαδίκτυο και λογαριασμός Facebook και καθιερώθηκε η έκδοση 6μηνιαίου 

ενημερωτικού δελτίου, με το παρόν να αποτελεί το 19-20ό τεύχος.  

 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ EURAF 

 

Το ΕΑΔ συμμετέχει ως subcontractor της EURAF  στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα DigitAF 

(Horizon Europe ID no: 101059794, έναρξη: 1 Ιουλίου 2022, διάρκεια: 48 μήνες, 

συμμετέχοντες 26).  

Τίτλος: Development of New Digital Tools To Boost Agroforestry In Europe To Meet 

Climate, Biodiversity, and Farming Sustainability Goals ( Ανάπτυξη νέων ψηφιακών 

εργαλείων για την ενίσχυση της αγροδασοπονίας στην Ευρώπη για την επίτευξη των 

στόχων βιωσιμότητας του κλίματος, της βιοποικιλότητας και της γεωργίας). 

  

ΝΕΑ ΤΟΥ ΕΑΔ 

ΕΑΔΕΑΔΕΑΔΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ  
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Περιγραφή: Το έργο συγκεντρώνει κορυφαίους Ευρωπαίους εμπειρογνώμονες στη 

αγροδασοπονία, οι οποίοι θα προσπαθήσουν να δημιουργήσουν τις κατάλληλες 

συνθήκες για την εφαρμογή αγροδασικών συστημάτων υψηλής απόδοσης και 

ανθεκτικότητας. Τα εργαλεία που θα αναπτυχθούν στο DigitAF θα διασφαλίσουν, 

ότι τα κατάλληλα δέντρα φυτεύονται στο σωστό μέρος και διαχειρίζονται με τον 

ενδεδειγμένο τρόπο για την προώθηση του μετριασμού και της προσαρμογής στην 

κλιματική αλλαγή. Αυτό θα συμβάλει επίσης στην ενίσχυση της βιοποικιλότητας, 

ενώ παράλληλα θα επιτρέψει την κερδοφόρα και αειφόρο παραγωγή τροφίμων και 

την αποτελεσματική χρήση των πόρων. 

Κ. Μαντζανάς 

 

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 

 

Αν και τα μέλη του ΕΑΔ ανέρχονται σε 67, ελάχιστα έχουν πληρώσει ή πληρώνουν 

μέχρι σήμερα την οφειλόμενη ετήσια συνδρομή, η οποία ανέρχεται μόνο σε 10 

ευρώ! Το αποτέλεσμα είναι να μη μπορεί το Δ.Σ. να καλύψει ακόμα και τα 

συμβατικά του έξοδα, όπως είναι για παράδειγμα η δαπάνη του λογιστή που φτάνει 

τα 100 ευρώ το χρόνο. Επειδή η μη πληρωμή της ετήσιας συνδρομής μπορεί να 

οφείλεται στην αδυναμία των μελών να συναντήσουν προσωπικά τον ταμία, το Δ.Σ. 

αποφάσισε να ανοίξει ειδικό τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα του Ελληνικού 

Αγροδασικού Δικτύου, ώστε να μπορεί το κάθε μέλος να εξοφλήσει ηλεκτρονικά την 

υποχρέωσή του. Κάνουμε έκκληση σε όλα τα μέλη που δεν έχουν ακόμα 

εξοφλήσει την ετήσια συνδρομή τους για το 2022 να εκπληρώσουν ηλεκτρονικά 

την υποχρέωσή τους κατά το δυνατόν συντομότερα στον παρακάτω λογαριασμό: 

 

ΟΝΟΜΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ:ΕΛΛΗΝΙΚΟΑΓΡΟΔΑΣΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΑΔ 

 IBAN:GR4101722120005212106273907 

  BIC: PIRBGRAA  
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ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Αγροδασοπονίας (European Agroforestry Federation-

EURAF) έχει καθιερώσει την κατά καιρούς έκδοση σύντομων φυλλαδίων για την 

πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αγροδασοπονία, ιδιαίτερα για τη σχέση 

της αγροδασοπονίας με την  Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ),τα οποία και αναρτά 

στην ιστοσελίδα της (https://euraf.isa.utl.pt/) στον ιστότοπό της. Περιλήψεις των 

οκτώ (8) πρώτων και των επόμενων τεσσάρων (4) περιλήφθηκαν στα τεύχη αρ. 14-

16 και 17-18 αντίστοιχα του Ενημερωτικού Δελτίου «ΑΓΡΟΔΑΣΙΚΑ». Στο μεταξύ 

δημοσιεύτηκαν στην ιστοσελίδα έξι (6) νέα, τα οποία και παρουσιάζονται 

περιληπτικά στη συνέχεια.  

13. Η EURAF καλωσορίζει την “EU Soil Strategy for 2030” 

Στις 17 Νοεμβρίου 2021 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έβγαλε μια ανακοίνωση με τίτλο 

«Στρατηγική του εδάφους για το 2030» (Com-2021-699), η οποία στοχεύει «να 

αποκομίσει τα οφέλη των υγιών εδαφών για τους ανθρώπους, τα τρόφιμα, τη φύση 

και το κλίμα». Η ανακοίνωση αυτή προσφέρει ένα πλαίσιο πολιτικής για την 

αξιολόγηση των απειλών για την ποιότητα του εδάφους και για την ανάληψη 

αποκατάστασης του εδάφους επισημαίνοντας, ότι οι επιπτώσεις υποβάθμισης του 

εδάφους υπερβαίνουν τα εθνικά σύνορα και ότι η έλλειψη ειδικής νομοθεσίας της 

ΕΕ αποτελεί  «μείζονα αιτία για την ανησυχητική κατάσταση των εδαφών μας». 

 Η EURAF χαιρετίζει το γεγονός, ότι η αγροοικολογία και η αγροδασοπονία 

βρίσκονται στο επίκεντρο της αειφόρου διαχείρισης του εδάφους.  Διατυπώνει  την 

ακόλουθη δήλωση για να βοηθήσει στις περαιτέρω διαβουλεύσεις και συζητήσεις 

σχετικά με την «αποκλειστική νομοθετική πρόταση για την υγεία του εδάφους», 

γνωστή και ως «Νόμος για την υγεία του εδάφους» που η Επιτροπή υπόσχεται να 

δημοσιεύσει έως το 2023: 

«Η αγροδασοπονία, ως πρακτική αειφόρου διαχείρισης της γης, έχει αποδειχθεί ότι 

παίζει σημαντικό ρόλο στη βελτίωση της ποιότητας και της υγείας του εδάφους με 

βάση δεδομένα τουλάχιστον τεσσάρων δεκαετιών που συγκεντρώθηκαν από όλο 

τον κόσμο. Ένας μεγάλος όγκος εργασιών (συνοπτικά στις εργασίες των Dollinger 

and Jose 2018 και Mayeret.al. 2022) επιβεβαιώνει, ότι η αγροδασοπονία μπορεί να 

βελτιώσει τις κύριες μετρήσιμες ιδιότητες που καθορίζουν την υγεία του εδάφους 

και δείχνει ότι έχει την ικανότητα (1) να εμπλουτίζει με οργανικό άνθρακα το 

έδαφος καλύτερα από την μονοκαλλιέργεια, (2) να βελτιώνει τη διαθεσιμότητα  

  

ΝΕΑ ΤΗΣ EURAF 

https://euraf.isa.utl.pt/
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θρεπτικών στοιχείων στο έδαφος και την γονιμότητά του λόγω της παρουσίας 

δέντρων στο σύστημα και (3) να βελτιώνει την μικροβιακή δυναμική του εδάφους, η 

οποία επηρεάζει θετικά την υγεία του. Είναι επιτακτική ανάγκη η αγροδασοπονία, 

ως μέρος μιας πολυλειτουργικής στρατηγικής χρήσης της γης, να τύχει αυξημένης 

προσοχής στη συζήτηση πολιτικής για το μέλλον της υγείας του εδάφους». 

14. Αγροδασοπονία στην ΚΑΠ μετά την 1/1/2023  

Στις 6 Δεκεμβρίου 2021 έγιναν νόμος οι τρεις Κανονισμοί που καθορίζουν τη νέα 

ΚΑΠ. Οι δύο πρώτοι Κανονισμοί αναφέρουν συγκεκριμένα την αγροδασοπονία. Η 

EURAF χαιρετίζει τις αναφορές σε δέντρα αγροδασικών συστημάτων και σε 

χαρακτηριστικά τοπίου σε αυτά τα έγγραφα, αν και ζητά να υπάρξει μεγαλύτερη 

σαφήνεια σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη μέλη θα υπολογίσουν τη 

συνεισφορά των δέντρων και των φραχτών στις περιοχές οικολογικής εστίασης του 

4% ή 7%, σύμφωνα με το πρότυπο  8 ΚΓΠΚ. Συγκεκριμένα, στον Κανονισμό 

Στρατηγικού Σχεδίου (2021/2115) αναφέρεται η αγροδασοπονία σε εννέα ενότητες. 

Υπάρχουν επίσης αναφορές για θάμνους και δέντρα στις δύο ενότητες, ενώ τα 

δένδρα και οι θάμνοι λαμβάνονται υπόψη και στην ενισχυμένη αιρεσιμότητα. 

Τέλος, η αγροδασοπονία αναφέρεται και στον  Κανονισμός χρηματοδότησης, 

διαχείρισης και παρακολούθησης της ΚΑΠ (2021/2116) (οριζόντιος Κανονισμός). 

15.  Παρακολούθηση των δένδρων εκτός των δασών στην Ε.Ε. 

Στο  φυλλάδιο αυτό περιέχονται στοιχεία σχετικά με τα δένδρα εκτός δασών, τα 

οποία έχει ζητήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή  για να ετοιμάσει ένα νέο κανονισμό με 

τίτλο «Πλαίσιο για την παρακολούθηση των δασών και τα στρατηγικά σχέδια». 

Επισημαίνεται ότι τα δένδρα αυτά, τα οποία περιέχονται κυρίως  στα αγροδασικά 

συστήματα και τις αστικές περιοχές υποεκτιμούνται στις καταγραφές της Ε.Ε. Για το 

λόγο αυτό  συστήνεται ότι, για να περιληφθούν στον νέο κανονισμό, θα πρέπει να 

καταγραφούν χρησιμοποιώντας εναρμονισμένες μεθοδολογίες και τις βάσεις 

δεδομένων Copernicus, LUCAS και LPIS. 

16.  Αγροδασοπονία για την μετάβαση στην Πράσινη Συμφωνία 

Το 6ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Αγροδασοπονίας πραγματοποιήθηκε στο Nuoro της 

Σαρδηνίας από 16 έως 20 Μαΐου 2022. Στο συνέδριο παρουσιάστηκαν πολλές 

εργασίες σχετικές  με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και με μια σειρά από 

γεωργικές, δασικές και περιβαλλοντικές πολιτικές στην ΕΕ και παγκοσμίως. Το 

φυλλάδιο αυτό προσφέρει εύκολη πρόσβαση στις περιλήψεις του συνεδρίου. Οι 

πλήρεις ηχογραφημένες προφορικές παρουσιάσεις μπορούν να βρεθούν στην 

ιστοσελίδα :https://uninuoro.it/euraf2022/ 

  

https://uninuoro.it/euraf2022/
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17. Αγροδασοπονία στον αναθεωρημένο LULUCF κανονισμό 

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Αγροδασοκομίας (EURAF) ζήτησε από τους 

ευρωβουλευτές να καταψηφίσουν τις τροπολογίες 23 και 54 στην ολομέλεια 

σχετικά με τον αναθεωρημένο κανονισμό LULUCF(Land Use, Land Use Change and 

Forestry). Κι αυτό γιατί οι τροπολογίες αυτές αφαιρούν την κρίσιμη δέσμευση για 

ανθρακική ουδετερότητα στον ολοκληρωμένο τομέα AFOLU (Agriculture, Forestry 

and Other Land Uses) έως το 2035 και αγνοούν τις κατευθυντήριες γραμμές της IPCC 

(Intergovernmental Panel on Climate Change) πριν από σχεδόν 20 χρόνια. Παρόλα  

αυτά, οι τροπολογίες ψηφίστηκαν και το φυλλάδιο εξηγεί τις επιπτώσεις που θα 

έχουν αυτές στην ανθρακική ουδετερότητα του AFOLU  στα κράτη-μέλη.  Επίσης, 

επισημαίνει ότι στις τροπολογίες περιλαμβάνεται επανειλημμένα ο ρόλος της 

αγροδασοπονίας στην επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας. 

18. Αγροδασοπονία και ο «Κανονισμός Ανόρθωσης της Φύσης» της Ε.Ε. 

Το φυλλάδιο αυτό σχολιάζει το σχέδιο «Κανονισμός για την Ανόρθωση της φύσης», 

τον οποίο θεωρεί  ευπρόσδεκτο λόγω των νομικά δεσμευτικών στόχων 

αποκατάστασης που φέρει, αλλά επικρίνει τρία πράγματα: α) η διευκρίνιση ότι τα 

«παραγωγικά δέντρα» αποτελούν μέρος των «χαρακτηριστικών του τοπίου υψηλής 

ποικιλομορφίας» δίνεται μόνο για την αρόσιμη γη και όχι και για τα λιβάδια, β) οι 

δείκτες βιοποικιλότητας δεν αναφέρουν το «Πλαίσιο Παρακολούθησης και 

Αξιολόγησης Επιδόσεων της ΚΑΠ ή τα δελτία δεικτών αποτελεσμάτων· γ) τα 

ιστάμενα και κατακείμενα νεκρά δένδρα  χρησιμοποιούνται ως υποχρεωτικοί 

δείκτες της δασικής βιοποικιλότητας - αλλά αυτό είναι ακατάλληλο για δάση 

μεσαίου ή υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Για το λόγο αυτό η  EURAF προτείνει 

διάφορες αλλαγές στη διατύπωση του σχεδίου Κανονισμού, μεταξύ των οποίων και 

την συμπερίληψη των δένδρων που υπάρχουν σε καλλιεργούμενες εκτάσεις. 

Β. Παπαναστάσης 

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΝ EURAF 

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου στο Nuoro της Ιταλίας πραγματοποιήθηκαν οι 

αρχαιρεσίες της EURAF. Από τα αποτελέσματα της εκλογικής διαδικασίας 

προέκυψαν τα κάτωθι μέλη τα οποία αποτελούν την συντονιστική επιτροπή: 

Πρόεδρος η Judit Csikvari (Hungary), Αντιπρόεδρος ο Patrick Worms 

(Germany/Belgium), γραμματέας ο Manuel Bertomeu (Spain), αναπληρωτής 

γραμματέας η Francesca Camilli (Italy), ταμίας η Claire Lemarié (France) και 

αναπληρωτής ταμίας ο Bohdan Lojka (Czechia).  
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ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 
 

1.Παραγωγικές αναδασώσεις ή αγροδασικά συστήματα: άρθρο στην εβδομαδιαία  

αγροτική εφημερίδα «Ύπαιθρος χώρα»:  

https://www.ypaithros.gr/paragogikes-anadasoseis-agrodasika-systimata/ 

 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΔΑΣΟΠΟΝΙΑ 

Μέσα στο 2022 

Μάιος 2022 

6ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο με τίτλο: Agroforestry for the Green Deal transition. 

Research and innovation towards the sustainable development of agriculture and 

forestry. 

Το 2022 πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία το 6ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο της 

EURAFστο ορεινό Nuoro της Σαρδηνίας (Ιταλία).  Στα τελικά συμπεράσματα του 

συνεδρίου τονίζεται για άλλη μία φορά η δυνατότητα της αγροδασοπονίας να 

συνεισφέρει στην αντιμετώπιση προβλημάτων ,όπως είναι η κλιματική αλλαγή και η 

επισιτιστική κρίση, αλλά και στις προσπάθειες που πρέπει ακόμη να γίνουν για την 

ευρεία αναγνώρισή της ως μίας ορθής περιβαλλοντικά χρήσης γης.To Συνέδριο 

αποτελούταν από τέσσερις ενότητες αφιερωμένες στην (1) αγροδασοπονία και το 

περιβάλλον, (2) την ποιότητα, την ασφάλεια και τη βιωσιμότητα των αγροδασικών 

εκμεταλλεύσεων, (3) την οικονομία και την πολιτική στην αγροδασοπονία και (4) 

την αγροδασοπονία στην κοινωνία και τον πολιτισμό. Στο συνέδριο 

παρουσιάστηκαν και αρκετές εργασίες από ελληνικές ομάδες. Τα πρακτικά του 

συνεδρίου είναι ελεύθερα διαθέσιμα στο διαδίκτυο. 

https://www.ypaithros.gr/paragogikes-anadasoseis-agrodasika-systimata/
http://www.europeanagroforestry.eu/news/final_statement_european_congress
https://uninuoro.it/wp-content/uploads/2022/05/EURAF2022-BOOK-OF-ABSTRACTS-Def-def.pdf
https://uninuoro.it/wp-content/uploads/2022/05/EURAF2022-BOOK-OF-ABSTRACTS-Def-def.pdf
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Ιούλιος 2002 

5ο παγκόσμιο συνέδριο για την αγροδασοπονία: Transitioning to a viable world 

Στο Κεμπέκ του Καναδά διοργανώθηκε το 5ο παγκόσμιο συνέδριο για την 

αγροδασοπονία. Οι σύνεδροι εκπροσωπούσαν διάφορες χώρες του κόσμου και 

παρουσίασαν ποικιλία θεμάτων που αφορούσαν την αγροδασοπονία. Τα πρακτικά 

του συνεδρίου είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο. Το επόμενο συνέδριο θα 

πραγματοποιηθεί στην Ρουάντα το 2025. 

B2B Event on Multifunctional Olive Systems (Εκδηλώσεις του προγράμματος 

LIVINGAGRO) 

Την Πέμπτη 21 Ιουλίου 2022, στη Βηρυτό, το Λιβανέζικο Ινστιτούτο Γεωργικής 

Έρευνας (LARI), στο πλαίσιο του έργου Cross Border Living Laboratories for 

Agroforestry (LIVINGAGRO) που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω 

του προγράμματος ENI CBC Med και υλοποιείται στην Ιταλία, τον Λίβανο, την 

Ελλάδα και την Ιορδανία, διοργάνωσε στην Βηρυτό μια εκδήλωση B2B για την ελιά 

και τον τομέα του ελαιολάδου στον Λίβανο με στόχο την υποστήριξη της 

εκπαίδευσης, της έρευνας και ανάπτυξης, της καινοτομίας, της μεταφοράς 

τεχνολογίας και της δημοσίευσης και των αποτελεσμάτων της έρευνας μάρκετινγκ.  

Οκτώβριος 2022 

Innovations for grazed woodlands (Εκδηλώσεις του προγράμματος LIVINGAGRO) 

Την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2022 στη Βηρυτό, διοργανώθηκε η εκδήλωση B2B 

«Καινοτομίες για δασολίβαδα και βοσκόμενες δασικές εκτάσεις στο πλαίσιο του 

έργου Cross BorderLiving Laboratories for Agroforestry (LIVINGAGRO)», που 

χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του προγράμματος ENI CBC Med. 

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Λιβανέζικο Ινστιτούτο Γεωργικής Έρευνας (LARI) 

σε συνεργασία με τη Δασική Υπηρεσία για τη Γη και το Περιβάλλον της Σαρδηνίας 

(FoReSTAS). Κύριος στόχος της εκδήλωσης ήταν η υποστήριξη της εκπαίδευσης, της 

έρευνας και ανάπτυξης, της καινοτομίας, της μεταφοράς τεχνολογίας και της 

δημοσίευσης και των αποτελεσμάτων της έρευνας μάρκετινγκ. 

Δεκέμβριος 2022 

Δύο ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις διοργανώθηκαν στο Αμμάν της Ιορδανίας στο 

πλαίσιο του  προγράμματος LIVINGAGRO.  

Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2022, Αμμάν – Ιορδανία: B2B Event – Brokerage event to 

foster innovation in Multifunctional Olive Systems 

Το Εθνικό Κέντρο Γεωργικής Έρευνας της Ιορδανίας (NARC), η Περιφερειακή Δασική 

Υπηρεσία για τη Γη και το Περιβάλλον της Σαρδηνίας (Fo.Re.S.T.A.S.) και η ομάδα 

https://www.agroforestry2022.org/en
https://agroforestry2022.org/sites/226/files/documents/Proceedings%20WCA5.pdf
https://agroforestry2022.org/sites/226/files/documents/Proceedings%20WCA5.pdf
https://livingagrolab.eu/event/3747/
https://livingagrolab.eu/
https://livingagrolab.eu/event/innovations-for-grazed-woodlands/
https://livingagrolab.eu/
https://livingagrolab.eu/
https://livingagrolab.eu/event/brokerage-event-to-foster-innovation-in-multifunctional-olive-systems/
https://livingagrolab.eu/event/brokerage-event-to-foster-innovation-in-multifunctional-olive-systems/
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του προγράμματος LIVINGAGRO διοργάνωσαν ένα σεμινάριο (Broker age Event) για 

την προώθηση της καινοτομίας στα πολυλειτουργικά συστήματα ελιάς.Η εκδήλωση 

αυτή αποτέλεσε μια μοναδική ευκαιρία για να τονιστεί ο αυξανόμενος κοινωνικο-

οικονομικός ρόλος της αγροδασοπονίας στους ελαιώνες και να μοιραστούν 

καινοτόμες τεχνολογίες, να ξεκινήσουν διασυνοριακές συνεργασίες και να βρεθούν 

νέοι επιχειρηματικοί εταίροι για χώρες γύρω από τη λεκάνη της Μεσογείου. Η 

εκδήλωση απευθύνονταν σε οικονομικούς φορείς, φορείς λήψης αποφάσεων και 

ερευνητικούς φορείς που ασχολούνται με τον τομέα της ελιάς και του ελαιολάδου. 

Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2022, Αμμάν – Ιορδανία: B2B Event – Brokerage Event to 

foster innovation in Grazed Woodlands 

Το Εθνικό Κέντρο Γεωργικής Έρευνας της Ιορδανίας (NARC), η Περιφερειακή Δασική 

Υπηρεσία για τη Γη και το Περιβάλλον της Σαρδηνίας (Fo.Re.S.T.A.S.) και ολόκληρη η 

ομάδα του προγράμματος LIVINGAGRO διοργάνωσαν την πρώτη εκδήλωση (Broker 

age event) για την προώθηση της καινοτομίας στα δασολίβαδα και βοσκόμενες 

δασικές εκτάσεις(Grazed Woodlands) στο Αμάν της Ιορδανίας. Η εκδήλωση αυτή 

αποτέλεσε μια μοναδική ευκαιρία για να τονιστεί ο αυξανόμενος κοινωνικο-

οικονομικός ρόλος της αγροδασοπονίας με έμφαση τα δασολίβαδα και να 

μοιραστεί καινοτόμες τεχνολογίες, να ξεκινήσουν διασυνοριακές συνεργασίες και 

να βρεθούν νέοι επιχειρηματικοί εταίροι για χώρες γύρω από τη λεκάνη της 

Μεσογείου. Η εκδήλωση απευθυνόταν σε οικονομικούς φορείς, φορείς λήψης 

αποφάσεων και εμπλεκόμενους στην έρευνα που ενδιαφέρονται για θέματα 

αγροδασοπονίας, ειδικά στον τομέα των δασολίβαδων. Όλες οι εκδηλώσεις είναι 

διαθέσιμες στο διαδίκτυο, στην αντίστοιχη ιστοσελίδα. 

Μελλοντικές εκδηλώσεις  

11o Πανελλήνιο Λιβαδοπονικό Συνέδριο 

Η Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία διοργανώνει το 11ο Πανελλήνιο Λιβαδοπονικό 

Συνέδριο στη Φλώρινα στις 31 Μαΐου-2 Ιουνίου 2023. Κύριο θέμα του Συνεδρίου 

είναι η Αειφόρος Παραγωγή Προϊόντων και Οικοσυστημικών Υπηρεσιών από τις 

Βοσκήσιμες Γαίες. Στο Συνέδριο θα παρουσιαστούν και θα ανακοινωθούν 

ερευνητικές εργασίες, αποτελέσματα ερευνητικών προγραμματικών, νέες 

μεθοδολογίες και εργαλεία έρευνας, κλπ. Που πραγματεύονται όλα τα αντικείμενα 

της Λιβαδοπονικής Επιστήμης, με ιδιαίτερη βαρύτητα την προώθηση της βιώσιμης 

ανάπτυξης και της αποτελεσματικής διαχείρισης των λιβαδικών πόρων (νερό, 

έδαφος, βλάστηση και ζωικοί οργανισμοί), την αειφόρο παραγωγή ποιοτικών 

ζωικών προϊόντων, την προστασία της βιοποικιλότητας, την ενίσχυση των 

υπηρεσιών οικοσυστήματος, τη διατήρηση οικότοπων, τοπίων και προστατευτέων 

αντικειμένων καθώς και την αντιμετώπιση και τον μετριασμό των αρνητικών 

επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Επιπρόσθετα θα δοθεί γόνιμο έδαφος 

https://livingagrolab.eu/event/brokerage-event-to-foster-innovation-in-grazed-woodlands/
https://livingagrolab.eu/event/brokerage-event-to-foster-innovation-in-grazed-woodlands/
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προκειμένου να πραγματοποιηθούν συζητήσεις και ανταλλαγή απόψεων για το 

μέλλον της Λιβαδοπονικής Επιστήμης και κυρίως της βόσκησης τόσο στη χώρα μας 

όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο (www.elet.gr ).  

Κ. Μαντζανάς 

CEST 2023: Green & Circular 

Τον Σεπτέμβριο 2023 θα διοργανωθεί το 18οΔιεθνές Συνέδριο CEST (Conference on 

Environmental Science & Technology). Στο συνέδριο υπάρχει ειδική ενότητα 

αφιερωμένη στην αγροδασοπονία με τίλτο: «Agroforestry, Forest and Agricultural 

Sustainability» καθώς και πολλές άλλες ενότητες με αντικείμενο το φυσικό 

περιβάλλον.  Υπάρχει ακόμη η δυνατότητα για την κατάθεση εργασιών. Το συνέδριο 

θα είναι υβριδικό, δηλαδή θα είναι δυνατή η παρακολούθηση και διά ζώσης και 

διαδικτυακά. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στην ιστοσελίδα του συνεδρίου. 

 

IUFRO Forest Environment Div8 Conference 

Τον Οκτώβριο του 2023 θα γίνει το συνέδριο της IUFRO στην Evora της Πορτογαλίας 

με θέμα “FORESTED LANDSCAPES in the Post-2020 Global Biodiversity Framework: 

mitigation options towards implementation of the SDGs»  

(www.iufro2023.uevora.pt). 

 

ΠαγκόσμιοΣυνέδριο IUFRO: World Congress in Stockholm, BUILD SOLUTIONS FOR 

THE FUTURE – AND FOR NEXT GENERATIONS,  Forests & Society Towards 2050 

Το Παγκόσμιο Συνέδριο IUFRO είναι μια από τις μεγαλύτερες παγκόσμιες 

εκδηλώσεις για τα δάση, που πραγματοποιείται κάθε πέντε χρόνια από το 1893. Το 

συνέδριο δίνει μια μοναδική ευκαιρία να συγκεντρωθούν κορυφαίοι επιστήμονες 

και κορυφαίοι ηγέτες παγκοσμίως για να συνεισφέρουν και να συνδημιουργήσουν 

για ένα βιώσιμο μέλλον στο πλαίσιο της Δασοπονίας, του Κλίματος και της 

Κοινωνίας – ευθυγραμμισμένο με την ατζέντα του 2030 του ΟΗΕ για τη βιώσιμη 

ανάπτυξη και το μέλλον. Περισσότερες πληροφορίες και ημερομηνίες υπάρχουν 

στην ιστοσελίδα του συνεδρίου. 

Α. Παντέρα 

  

http://www.elet.gr/
https://cest.gnest.org/
https://cest.gnest.org/e/cest-2023/topics
https://cest.gnest.org/e/cest-2023/topics
http://www.iufro2023.uevora.pt/
https://iufro2024.com/
https://iufro2024.com/
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ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ 

Νέα Ερευνητικά Προγράμματα 

ΠρόγραμμαEcosystem-based Adaptation and Change making to Shape, Protect 

and Maintain the Resilience of Tomorrow’s Forests eco2adapt: 

Από το Σεπτέμβριο 2022 ξεκίνησε τις δραστηριότητές του το ερευνητικό πρόγραμμα 

στο οποίο η ελληνικό ομάδα συμμετέχει με τις πειραματικές επιφάνειες στο δάσος 

βαλανιδιάς Ξηρομέρου. Το eco2adapt στοχεύει στην ανάπτυξη ενός δυναμικού  

πλαισίου  προσαρμογής των δασικών οικοσυστημάτων στην κλιματική αλλαγή 

βάσει των χαρακτηριστικών τους (EbA), με λύσεις εμπνευσμένες από την ίδια τη 

φύση (Nature-Based Solutions NBS). Το έργο θα αξιοποιεί τη βιοποικιλότητα και τις 

οικοσυστημικές υπηρεσίες των δασών με τελικό σκοπό την ενίσχυση της 

ανθεκτικότητας των δασικών οικοσυστημάτων ως εγγύηση και για την κοινωνική-

οικολογική βιωσιμότητα. Δράσεις του προγράμματος θα υλοποιηθούν στο δάσος 

βαλανιδιάς Ξηρομέρου. Στο πλαίσιο του προγράμματος θα τοποθετηθούν μόνιμοι 

αισθητήρες ανάπτυξης των ριζών για τη διερεύνηση της επίδρασης της κλιματικής 

αλλαγής στην ανάπτυξη των δέντρων, ενώ υπάρχουν ήδη μόνιμοι μετρητές 

καταγραφής της υγρασίας του εδάφους. Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στην 

ιστοσελίδα του προγράμματος. 

Πρόγραμμα: Agroforestry Business Model Innovation Network (AF4EU): 

Μόλις ξεκίνησε τις δράσεις του το νέο πρόγραμμα AF4EU. Ο γενικός στόχος του 

AF4EU είναι να προωθήσει την Ευρωπαϊκή Αγροδασοπονία  (AF) μέσω της 

ανάπτυξης ενός διευρυμένου δικτύου συμμετεχόντων, που εργάζονται ήδη με την 

Αγροδασοπονία στην πράξη και στην καινοτομία (αγρότες, ερευνητές, σύμβουλοι, 

τεχνοκράτες, κ.α.). Η συνέργεια όλων των συμμετεχόντων, αφορά στην ανταλλαγή 

επιτυχημένων πρακτικών εμπειριών και υφιστάμενων ερευνητικών γνώσεων, που 

εφαρμόζονται σε διαφορετικές περιοχές της Ευρώπης, τοπικά κλίματα και 

γεωργικούς τομείς. Δράσεις του προγράμματος θα υλοποιηθούν στη Δ. Ελλάδα. 

Περισσότερες πληροφορίες θα υπάρχουν στην ιστοσελίδα του προγράμματος η 

οποία είναι υπό κατασκευή. 

Α. Παντέρα 

 

 

 

 

https://eng-eco2adapt.hub.inrae.fr/

