
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

γηα ην αγξνδαζηθό κέηξν 8.2 

ηνπ ΠΑΑ 2014-2020 ηεο Επξωπαϊθήο Έλωζεο 

 

ην Πξόγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΠΑΑ) 2014-2020 πξνβιέπεηαη ε πινπνίεζε πέληε 

(5) δαζηθώλ κέηξσλ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ δαζηθώλ πεξηνρώλ, κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη ην 8.2 

πνπ πεξηιακβάλεη ηελ νηθνλνκηθή ζηήξημε γηα ηελ εγθαηάζηαζε γεσξγνδαζνθνκηθώλ 

(αγξνδαζηθώλ) ζπζηεκάησλ. πγθεθξηκέλα πξνβιέπεηαη ε παξνρή  νηθνλνκηθήο 

ελίζρπζεο κέρξη 80% ηωλ επηιέμηκωλ δαπαλώλ γηα ηε θπηεία νξηζκέλωλ δέλδξωλ (κέρξη 

25 ζην ζηξέκκα) ζε ρωξάθηα από ηνπο γεωξγνύο κε ζθνπό ηελ πξνζηαζία ηνπ αγξνηηθνύ 

πεξηβάιινληνο, αιιά θαη ε εμαζθάιηζε επηπιένλ εηζνδήκαηνο από ηα πξνϊόληα μύινπ 

θαη ηνπο θαξπνύο. Σν κέηξν απηό είλαη πξσηνπνξηαθό, γηαηί  αλακέλεηαη λα αλαδσνγνλήζεη 

ηε γεσξγία, ηδηαίηεξα όκσο λα ζπκβάιεη ζηελ αληηκεηώπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο πνπ 

απεηιεί όρη κόλν ηε ίδηα ηε γεσξγία, αιιά θα ηε δσή καο πάλσ ζηνλ πιαλήηε!   

Σα δέλδξα ζπκβάινπλ ζεκαληηθά ζηε κείσζε ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ηεο 

αηκόζθαηξαο κε ηε δηαδηθαζία ηεο θσηνζύλζεζεο. πγθεθξηκέλα απνζεθεύνπλ ηνλ άλζξαθα 

ζηνλ θνξκό, ζηα θιαδηά, ζηηο ξίδεο θαη ζην έδαθνο θαη ειεπζεξώλνπλ ζπγρξόλσο ην νμπγόλν, 

ην νπνίν επηζηξέθεη ζηελ αηκόζθαηξα. Με άιια ιόγηα, απνκαθξύλνπλ ηνλ άλζξαθα από ηελ 

αηκόζθαηξα θαη ηνλ απνζεθεύνπλ ζε άιιεο δεμακελέο. Η αγξνδαζνπνλία πεξηιακβάλεηαη 

ζην πξωηόθνιιν ηνπ Κηόην ωο κηα ζηξαηεγηθή γηα ηε δέζκεπζε ηνπ άλζξαθα, επεηδή 

έρεη πνιύ κεγαιύηεξεο δπλαηόηεηεο ζε ζρέζε κε άιιεο ρξήζεηο γεο, ηδηαίηεξα κε ηε 

ζπκβαηηθή γεσξγία. ύκθσλα κε έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη ζηε Γαιιία, έλα αγξνδαζηθό 

ρσξάθη κπνξεί λα δεζκεύζεη θαη λα απνζεθεύζεη 1,4 κέρξη 4 ηόλνπο άλζξαθα αλά εθηάξην 

θαη έηνο κε ππθλόηεηα 50-100 δέλδξα αλά εθηάξην, πνζόηεηα πνπ είλαη 5-10 θνξέο 

κεγαιύηεξε από έλα ρσξάθη κε πνώδε κόλν γεσξγηθή θαιιηέξγεηα. Επηπιένλ, έρεη 

αλαξίζκεηεο άιιεο επεξγεηηθέο επηδξάζεηο ζην πεξηβάιινλ, ηδηαίηεξα ζηα εδάθε θαη ηα λεξά.  

Οη ιόγνη απηνί θαζηζηνύλ επηηαθηηθή ηελ αλάγθε εθαξκνγήο ηνπ κέηξνπ γηα ηελ 

εγθαηάζηαζε ζύγρξνλσλ αγξνδαζηθώλ ζπζηεκάησλ ζηηο πεδηλέο θαη εκηνξεηλέο πεξηνρέο, 

ζηηο νπνίεο επηθξαηνύλ άδελδξεο γεσξγηθέο θαιιηέξγεηεο. Κη απηό, γηα λα απμεζεί ην 

νηθνινγηθό απνηύπωκα ηεο ρώξαο καο ζε άλζξαθα θαη λα κεηξηαζηνύλ, έηζη, νη δπζκελείο 

επηπηώζεηο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, όπσο επηηάζζεη ε πξόζθαηε ζπκθσλία ηνπ Παξηζηνύ, 

ηελ νπνία έρεη ππνγξάςεη ε ρώξα καο,  αιιά θαη ν ζηόρνο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο γηα ηε 

κεηαηξνπή ηεο ζε νηθνλνκία ρακειώλ εθπνκπώλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. 

Παξά ηνπ όηη ην ΠΑΑ 2014-2020 πιεζηάδεη πξνο ην ηέινο ηνπ, ην κέηξν δελ έρεη αθόκα  

αξρίζεη λα εθαξκόδεηαη κε απνηέιεζκα λα ράλνληαη εμαζθαιηζκέλνη πόξνη από ηελ 

Επξσπατθή Έλσζε θαη λα θηλδπλεύεη ε κε πινπνίεζε ηνπ ζπνπδαίνπ απηνύ κέηξνπ γηα κηα 

αθόκα θνξά ζηε ρώξα καο, όπσο έγηλε, δπζηπρώο, θαη ζηελ πξνεγνύκελε πξνγξακκαηηθή 

πεξίνδν 2007-2013! 

Γηα ηνπο παξαπάλω ιόγνπο δεηνύκε όπωο αξρίζεη ε εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ άκεζα θαη 

παξαθαινύκε όινπο ηνπο εκπιεθόκελνπο θνξείο λα ζπλεηζθέξνπλ ζε απηή ηελ 

θαηεύζπλζε.  

Θεζζαινλίθε, επηέκβξηνο 2019 

 

Επηζηεκνληθέο Εηαηξείεο/Εξεπλεηηθά Ιλζηηηνύηα 

 

1. Ειιεληθό Αγξνδαζηθό Δίθηπν (www.agroforestry.gr, Πληροφορίες στα τηλ. 2310992734, 

6977912566, 6974032591)  

2. Ειιεληθή Δαζνινγηθή Εηαηξεία (www.forestry.gr)  

3. Ειιεληθή Ληβαδνπνληθή Εηαηξεία (www.elet.gr)  

4. Ιλζηηηνύην Δαζηθώλ Εξεπλώλ Θεζζαινλίθεο, ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΣΡΑ (www.fri.gr) 
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