
 
ΗΜΕΡΙΔΑ 

ΓΕΩΣΕΕ- ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, 
ΕΛΛΘΝΙΚΟ ΑΓΡΟΔΑΙΚΟ ΔΙΚΣΤΟ, ΔΘΜΟ ΚΑΒΑΛΑ  

Η Αγροδαςοπονία ςτα Πλαίςια τθσ Νζασ ΚΑΠ 2015-2020 
Καβάλα, 5 Ιουνίου 2015 

Βαςίλειοσ Π. Παπαναςτάςθσ 
Ελλθνικό Αγροδαςικό Δίκτυο 

 

Το αγροδαςικό μζτρο ςτα πλαίςια τησ 
νζασ ΚΑΠ και οι προοπτικζσ εφαρμογήσ 

του ςτην Ελλάδα 



 

τόχοσ:  Μεγιςτοποίθςθ τθσ παραγωγισ 

υνζπειεσ: 

Εντατικοποίθςθ τθσ παραγωγισ 

Μεγάλο κόςτοσ παραγωγισ 

Πλεονάςματα προϊόντων 

Απομάκρυνςθ των δζνδρων από τα χωράφια 

Καταςτροφι του περιβάλλοντοσ και του τοπίου 

 

Κοινι Αγροτικι Πολιτικι (ΚΑΠ) 

 

Μζχρι τθ 10ετία του ’90 
 



 

τόχοσ: Βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ τθσ παραγωγισ με                    
 παράλλθλθ προςταςία του   περιβάλλοντοσ 

Εργαλεία: 

Αποςφνδεςθ τθσ άμεςθσ ενίςχυςθσ των γεωργϊν από το 
φψοσ τθσ παραγωγισ και το είδοσ τθσ καλλιζργειασ. 

Ενιαία ενίςχυςθ των παραγωγϊν αντί των προϊόντων τουσ. 

Κανόνεσ πολλαπλισ ςυμμόρφωςθσ για κζματα 
περιβάλλοντοσ και γεωργικϊν πρακτικϊν. 

Ζμφαςθ ςτθν αγροτικι ανάπτυξθ με αγροπεριβαλλοντικζσ 
δράςεισ, όπωσ είναι θ αγροδαςοπονία. 

 

Κοινι Αγροτικι Πολιτικι (ΚΑΠ) 
 

Στη 10ετία του ‘90 και, ιδιαίτερα, μετά το 2003 
 



 

τθν Ευρϊπθ 

 Ζλλειμμα ςε τεχνικι ξυλεία υψθλισ ποιότθτασ 

 Μεγάλεσ ανάγκεσ 

 Ειςαγωγι από τροπικζσ χϊρεσ 

 Καταςτροφι των δαςϊν ςτον τρίτο κόςμο 

Δαςικι παραγωγι 

 

τθν Ελλάδα 

 Ελλειμματικι ςε τεχνικι ξυλεία 

 Εγχϊρια παραγωγι: 390.000 κ.μ.  

Ειςαγωγζσ: 2.660.000 κ.μ. (ςυμπεριλαμβάνεται και θ 
ξυλεία επιπλοποιίασ) 

 Σρίτα ςε ςυνάλλαγμα τα προϊόντα ξφλου 



 

 

 Νομοκεςία 

Κανονιςμόσ 1305/2013 (17θσ Δεκεμβρίου 2013) 

τιριξθ τθσ αγροτικισ ανάπτυξθσ 

 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Σαμείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ (ΕΓΣΑΑ) 

 

Αγροτικι ανάπτυξθ 2015-2020 

 

τόχοι 

Ανταγωνιςτικότθτα 

Βιϊςιμθ διαχείριςθ των φυςικϊν πόρων και κλίμα  

Ιςόρροπθ ανάπτυξθ των αγροτικϊν οικονομιϊν και κοινοτιτων    
με δθμιουργία και διατιρθςθ κζςεων απαςχόλθςθσ 



 

 

 Προτεραιότθτεσ 

Μεταφορά γνϊςεων και καινοτομίασ 

 Βιωςιμότθτα  των γεωργικϊν εκμεταλλεφςεων 

Οργάνωςθ τθσ αλυςίδασ τροφίμων 

Αποκατάςταςθ, διατιρθςθ και ενίςχυςθ των οικοςυςτθμάτων 

Μείωςθ εκπομπϊν διοξειδίου του άνκρακα  

Κοινωνικι ζνταξθ και μείωςθ τθσ φτϊχειασ ςτισ αγροτικζσ 
περιοχζσ 

 

 

Αγροτικι ανάπτυξθ 2015-2020 



 

 

 Άρκρ. 21: Επενδφςεισ ςτθν ανάπτυξθ δαςικϊν περιοχϊν και 
ςτθ βελτίωςθ τθσ βιωςιμότθτασ των δαςϊν 

Δάςωςθ και δθμιουργία δαςικϊν εκτάςεων 

Εγκατάςταςθ γεωργοδαςοκομικϊν (αγροδαςικϊν) 
ςυςτθμάτων 

Πρόλθψθ και αποκατάςταςθ των ηθμιϊν των δαςϊν από 
πυρκαγιζσ 

Βελτίωςθ τθσ ανκεκτικότθτασ ςτθν κλιματικι αλλαγι και τθσ 
περιβαλλοντικισ αξίασ των δαςικϊν οικοςυςτθμάτων 

Επενδφςεισ ςτισ δαςικζσ τεχνολογίεσ και ςτθν επεξεργαςία, 
κινθτοποίθςθ και εμπορία των δαςικϊν προϊόντων  

 

Αγροτικι ανάπτυξθ 2015-2020 



Δάςωςθ γεωργικϊν γαιϊν 

Αγροδαςοπονία  

Σο χωράφι καλφπτεται πλιρωσ με 
δζνδρα 
Ο γεωργόσ διακόπτει τθ γεωργικι 
καλλιζργεια 
Επζνδυςθ ςε ξυλϊδθ όγκο, όχι ςε 
ποιότθτα ξφλου 
Η ξυλεία κφριο και μοναδικό ειςόδθμα 

Σα δζνδρα καλφπτουν μζροσ του 
χωραφιοφ 
Ο γεωργόσ ςυνεχίηει να καλλιεργεί 
το χωράφι με γεωργικά φυτά 
Ζμφαςθ ςτθν  ποιότθτα του ξφλου, 
όχι ςτθν ποςότθτα 
Η ξυλεία ςυμπλθρωματικό 
ειςόδθμα 



ΠΡΟΒΛΔΨΔΙ  

ΣΟΤ ΑΓΡΟΓΑΙΚΟΤ ΜΔΣΡΟΤ 



 

Δράςεισ 

Εγκατάςταςθ αγροδαςικϊν ςυςτθμάτων  

 υντιρθςθ αγροδαςικϊν ςυςτθμάτων που εγκαταςτάκθκαν 

 

Δράςεισ και δικαιοφχοι 

 

Δικαιοφχοι 

 Ιδιϊτεσ που κατζχουν γθ (γεωργοί) 

 Διμοι  

Ενϊςεισ γεωργϊν ι Διμων 

 Δθμόςιο δάςοσ ι δαςικι ζκταςθ με τθν προχπόκεςθ, ότι 
ο διαχειριςτισ τουσ είναι ιδιϊτθσ ι Διμοσ 



 

Για εγκατάςταςθ αγροδαςικϊν ςυςτθμάτων 

Φυτεία  δαςικϊν δζνδρων (φυτευτικό υλικό, κόςτοσ φφτευςθσ, κόςτοσ 
αποκικευςθσ υλικοφ και προςταςίασ από αςκζνειεσ)  

 Αραίωςθ δζνδρων υπαρχόντων δαςϊν και δαςικϊν εκτάςεων 
(υλοτομία, αραίωςθ, κλάδεμα, προςταςία από ηϊα) 

Μελζτεσ ςκοπιμότθτασ, ςχζδια εγκατάςταςθσ, αναλφςεισ εδάφουσ, 
προετοιμαςία του εδάφουσ 

Ποτίςτρεσ και  επιτόπιεσ προςτατευτικζσ εγκαταςτάςεισ για  ηϊα 

Απαραίτθτεσ προπαραςκευαςτικζσ εργαςίεσ  

Αναπλιρωςθ φυτείασ ςε περίπτωςθ  αποτυχίασ το πρϊτο ζτοσ 
εξαιτίασ καταςτροφισ από βιοτικοφσ ι αβιοτικοφσ παράγοντεσ 

υμπλιρωςθ  δαςικισ φυτείασ με παλιζσ ποικιλίεσ οπωροφόρων 
δζνδρων 

 

Επιλζξιμεσ δαπάνεσ 



 

Για ςυντιρθςθ αγροδαςικϊν ςυςτθμάτων που   
εγκαταςτάκθκαν 

Αποηθμίωςθ  ανά εκτάριο  ςε ετιςια βάςθ για τα πρϊτα 5 
ζτθ. 

υμπλθρωματικι αναγζννθςθ, βοτάνιςμα, κλάδεμα, 
αραίωςθ 

Δράςεισ προςταςίασ , όπωσ  περιφράξεισ, προςτατευτικοί 
ςωλινεσ, ςυντιρθςθ ποτιςτρϊν  

 

Επιλζξιμεσ δαπάνεσ 

 

Ποςό ενίςχυςθσ 

 Μζχρι 80% τθσ επιλζξιμθσ δαπάνθσ   

τα νθςιά του Αιγαίου μπορεί να φτάςει το 85% 



 

Η αναλογία δζνδρων/γεωργικισ καλλιζργειασ κα αποφαςιςτεί από 
κάκε χϊρα-μζλοσ. Προχπόκεςθ, θ ςυνζχιςθ χριςθσ τθσ γεωργικισ γθσ  

 Προτίμθςθ ςτα είδθ πολλαπλϊν ςκοπϊν και ςε μικτζσ φυτείεσ 

Ο μζγιςτοσ και ελάχιςτοσ αρικμόσ των δζνδρων ανά εκτάριο κα 
αποφαςιςτεί από κάκε χϊρα-μζλοσ, αλλά το μζγιςτο πρζπει να είναι 
250 περίπου 

τόχοσ θ δθμιουργία πολυλειτουργικϊν ςυςτθμάτων  

Η φυτεία δζνδρων ςε χωράφια μπορεί να γίνει ςε γραμμζσ που να 
επιτρζπουν τθν κυκλοφορία των γεωργικϊν μθχανθμάτων ι ςε 
λωρίδεσ μζςα ι ςτα όρια του χωραφιοφ για αντιανεμικοφσ ςκοποφσ 

Σα δαςικά είδθ μποροφν να παράγουν ξυλεία και φροφτα (π.χ. 

καρυδιά) 

 

Αναγκαίεσ ςυνκικεσ 



ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΔΦΑΡΜΟΓΗ 

 
 

  ε γεσξγηθέο εθηάζεηο 

  ε δαζηθέο εθηάζεηο 

 

 
 



Περιοχζσ εγκατάςταςθσ : 

 Οι μεγάλεσ πεδιάδεσ τθσ χϊρασ 
(π.χ. Θεςςαλίασ, Μακεδονίασ, 
Θράκθσ, Πελοποννιςου). 

Οριςμζνεσ θμιορεινζσ εκτάςεισ. 

 Ακατάλλθλεσ οι ορεινζσ 
περιοχζσ. 

Γεωργικζσ εκτάςεισ 

Πεδινι 

Ημιορεινι Ορεινι 



Κατάλλθλα χωράφια : 

Όςα  δεν ζχουν  δζνδρα.  

Όςα ζχουν ςχετικά μεγάλο μζγεκοσ 
(π.χ. πάνω από 10 ςτρζμματα).   

Όςα ζχουν κατάλλθλεσ ςυνκικεσ 
υγραςίασ ι μποροφν να αρδευτοφν. 

Όςα ζχουν περιβαλλοντικά 
προβλιματα (π.χ. αλάτωςθ, νιτρικά). 

Γεωργικζσ εκτάςεισ 



Είδθ δζνδρων και καλλιεργειϊν: Δαςικά δζνδρα 
πολλαπλϊν ςκοπϊν (κατά προτίμθςθ ευγενι 

πλατφφυλλα) με ετιςια γεωργικι καλλιζργεια.  

Γεωργικζσ εκτάςεισ 



 Πυκνότθτα δζνδρων : 

30-150 δζνδρα ςτο εκτάριο. 

100  δζνδρα ςτο εκτάριο ζνασ καλόσ μζςοσ όροσ. 

Γεωργικζσ εκτάςεισ 



Διάταξθ δζνδρων: 

τα όρια των χωραφιϊν, 
όταν το μζγεκοσ είναι 
μικρό.  

ε γραμμζσ μζςα ςτο 
χωράφι, όταν το μζγεκοσ 
είναι μεγάλο. 

Απόςταςθ μεταξφ 
γραμμϊν: > από 
διπλάςιο φψοσ δζνδρων 
ςτθν ωριμότθτά τουσ 
(25-35 μ.). 

Απόςταςθ μζςα ςτισ 
γραμμζσ: 4-10 μ.  

Γεωργικζσ εκτάςεισ 



                                                             

 

Γεωργικζσ εκτάςεισ 

Περιποίθςθ δζνδρων: υχνό κλάδεμα  για άκλαδουσ κορμοφσ τουλάχιςτο 3μ.  

Δεςμευόμενθ επιφάνεια: 5-15%  Προςταςία δζνδρων:Με πλαςτικοφσ ςωλινεσ 



Αναλογία ιςοδφναμθσ επιφάνειασ (LER): Θ ζκταςθ που απαιτείται  
με μονοκαλλιζργεια ςε αναλογία με τθν ζκταςθ με ςυγκαλλιζργεια για 
ιςόποςθ παραγωγι  κάτω από τισ ίδιεσ διαχειριςτικζσ ςυνκικεσ.   

Γεωργικζσ εκτάςεισ 



 Δαςοπονικό είδοσ (αξία του ξφλου): π.χ.  καρυδιά: 1000-1300 €/ 
κ.μ.,  αγριοκεραςιά: 700-800 €/κ.μ.  

Εδαφοκλιματικζσ ςυνκικεσ: ε γόνιμα εδάφθ και ξθρικζσ ςυνκικεσ 
θ καρυδιά φτάνει τα 65 εκ. διάμετρο ςτα 45 ζτθ, ενϊ ςε ποτιςτικζσ 
τα 35 ζτθ.    

Περιποίθςθ: υχνό κλάδεμα τα πρϊτα 10-20 ζτθ για να 
ςχθματιςτεί κακαρόσ κορμόσ  τουλάχιςτο 3 μ. φψουσ.  

Παράδειγμα: ε γόνιμο ζδαφοσ, μια ξθρικι φυτεία καρυδιάσ 
θλικίασ 45 ετϊν, με 100 δζνδρα ςτο εκτάριο, μπορεί να παράγει 
100 κ.μ. τεχνικισ ξυλείασ περίπου που ιςοδυναμεί με 100.000 €/ha. 

Οικονομικι απόδοςθ 



Δαςικζσ εκτάςεισ 



Δαςικζσ εκτάςεισ 



Δαςικζσ εκτάςεισ 

.  

Πιενλεθηήκαηα αλαγσγήο ππθλώλ δαζηθώλ εθηάζεσλ ζε δαζνιίβαδα 

 

Αύμεζε ηεο δηαζέζηκεο βνζθήζηκεο ύιεο 

 Αύμεζε ησλ δηαζέζηκσλ επηιέμηκσλ εθηάζεσλ γηα ηνπο 

θηελνηξόθνπο 

Αύμεζε ηεο παξαγσγήο δσηθώλ πξντόλησλ 

Δμαζθάιηζε πηζηώζεσλ γηα βειηίσζε ησλ βνζθνηόπσλ 

Μείσζε ηνπ θηλδύλνπ ησλ δαζηθώλ ππξθαγηώλ 

Αύμεζε ηεο βηνπνηθηιόηεηαο 



ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ - ΠΡΟΣΑΔΙ 



υμπεράςματα 

  Τπάξρνπλ επξείεο δπλαηόηεηεο εθαξκνγήο ηνπ αγξνδαζηθνύ 

κέηξνπ ζηε ρώξα καο γηα νηθνλνκηθνύο θαη πεξηβαιινληηθνύο 

ζθνπνύο, ηόζν ζε γεσξγηθέο, όζν θαη ζε δαζηθέο εθηάζεηο 

 

  ηηο γεσξγηθέο εθηάζεηο, αλακέλεηαη λα ζπκβάιεη 

απνθαζηζηηθά ζηε βειηίσζε ηνπ αγξνηηθνύ πεξηβάιινληνο 

ζηηο άδελδξεο πεδηάδεο ηεο ρώξαο, ζηελ αύμεζε ηνπ 

εηζνδήκαηνο ησλ αγξνηώλ θαη ζηελ παξαγσγή πνιύηηκεο 

ηερληθήο μπιείαο πςειήο πνηόηεηαο 

 

   ηηο δαζηθέο εθηάζεηο, αλακέλεηαη λα ζπκβάιεη ζηε 

βειηίσζε ηεο παξαγσγηθόηεηαο ησλ δαζηθώλ βνζθνηόπσλ, 

ζηελ αύμεζε ηεο δσηθήο παξαγσγήο, ζηε κείσζε ηνπ 

θηλδύλνπ ησλ ππξθαγηώλ θαη ζηελ αύμεζε ηεο 

βηνπνηθηιόηεηαο.  
 

 



Απιτείται: 
 

1) Ενθμζρωςθ όλων των φορζων και ιδιαίτερα των γεωργϊν για τθ 
ςπουδαιότθτα του αγροδαςικοφ μζτρου ςτθν αγροτικι ανάπτυξθ και το 
περιβάλλον. 

 

2) Τλοποίθςθ του αγροδαςικοφ περιβαλλοντικοφ μζτρου ςτθ νζα 
προγραμματικι περίοδο. 

Προτάςεισ 



Προτάςεισ 

Αναγκαιότθτα τθσ επαναφοράσ τθσ δενδρϊδουσ βλάςτθςθσ 
εκατζρωκεν των καναλιϊν ςτα Σενάγθ Φιλίππων  

 Ο Πρόεδρος ηης Δ.Ε. 

ηοσ ΓΕΩΤΕ.Ε. 

Αναηολικής Μακεδονίας 

Ζαθείρης Μσζηακίδης 

Πρωινή, 18 Μαρηίοσ 2015 



Μμμμ!!! 
Αυτό αλλάηει 

τθ ηωι….. 

Δεν  
Δεν μπορείσ παρά να πεισ, ότι  
θ αγροδαςοπονία είναι ΗΩΘ! 


