
Περιγραφή Χρηματοδοτούμενων Ερευνητικών Έργων

1η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. 

για την ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/Τριών



#BrainGain #StrongerGreece

Επιστημονική Υπεύθυνη: Βασιλική Κλεφτογιάννη

Εκλαϊκευμένος τίτλος: «Αγροδασοπονία στη Θεσσαλία»

Ακρωνύμιο: “AgroThes”

Επιστημονική Περιοχή: 
1. Κοινωνικές επιστήμες 
2. Γεωπονικές επιστήμες

Φορέας Υποδοχής: ΤΕΙ Θεσσαλίας 

Τίτλος Ερευνητικού Έργου 

«Προοπτικές της Αγροδασοπονίας στην περιοχή της Θεσσαλίας: 

μια έρευνα με κοινωνική, περιβαλλοντική και οικονομική 

διάσταση με σκοπό την ενίσχυση της συμμετοχής των αγροτών»

Ποσό Χρηματοδότησης: 210.000 € 

Διάρκεια Χρηματοδότησης: 36 μήνες

Φορέας Χρηματοδότησης: ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.



Σύνοψη Ερευνητικού έργου 

«Προοπτικές της Αγροδασοπονίας στην περιοχή της Θεσσαλίας: 

μια έρευνα με κοινωνική, περιβαλλοντική και οικονομική διάσταση 

με σκοπό την ενίσχυση της συμμετοχής των αγροτών»

Η Αγροδασοπονία, ως μία νέα και πολλά υποσχόμενη πρακτική στην αναμόρφωση του αγροτικού χώρου της Ελλάδας, συνοδεύεται με

παράλληλες ωφέλειες σε περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο. Αφορά στον συνδυασμό των τριών κύριων χρήσεων γης, δηλαδή

της γεωργίας, της δασοπονίας και της κτηνοτροφίας, στην ίδια μονάδα επιφάνειας του εδάφους. Πρόκειται για μία αποτελεσματική μορφή

χρήσης γης που επιτυγχάνει αυξημένη παραγωγή και οικολογική σταθερότητα, συμβάλλοντας στην περιβαλλοντική αειφορία αλλά και στη

δημιουργία νέων οικονομικών ευκαιριών. Λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός ότι η ΕΕ, αναγνωρίζοντας την προστιθέμενη αξία της

Αγροδασοπονίας, την προωθεί και την ενισχύει οικονομικά μέσω της ΚΑΠ, η εγκατάσταση Αγροδασοπονικών Συστημάτων μπορεί να συμβάλλει

στην αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης στον αγροτικό τομέα. Η υιοθέτηση της Aγροδασοπονίας από τους τοπικούς ενδιαφερόμενους

εξαρτάται από κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς και οικονομικούς παράγοντες. Το έργο AgroThes διερευνά τις προοπτικές εφαρμογής της

Αγροδασοπονίας στη Θεσσαλία με σκοπό την ενίσχυση της συμμετοχής των αγροτών, μέσω της καινοτομίας της γεωργίας Υψηλής Φυσικής Αξίας.

Το έργο περιλαμβάνει: i. εκτεταμένη κοινωνική έρευνα σχετικά με την προοπτική υιοθέτησης της Αγροδασοπονίας, ανιχνεύοντας τις δυνατότητες

και επισημαίνοντας τα κίνητρα, ii. περιβαλλοντική έρευνα που συνίσταται σε έρευνα χρήσεων γης με χαρτογράφηση και μοντελοποίηση στο

πλαίσιο εκπόνησης διδακτορικής διατριβής, και σε χημική ανάλυση εδάφους, και iii. ενδεικτική ανάλυση του αναμενόμενου οικονομικού

αντίκτυπου της εφαρμογής Αγροδασοπονίας. Το έργο περιλαμβάνει επίσης ενημερωτικές δραστηριότητες με χρήση των κοινωνικών μέσων

δικτύωσης (σελίδα facebook), φυλλαδίων και ενημερωτικών εκδηλώσεων. Οι Κατευθυντήριες Οδηγίες που θα προκύψουν και θα ενσωματώνουν

τις γνώσεις και την εμπειρία που αποκτήθηκε από τις προαναφερόμενες έρευνες θα κοινοποιηθούν στους τοπικούς ενδιαφερόμενους μέσω

στοχευμένων ενημερωτικών/εκπαιδευτικών εκδηλώσεων, ενώ θα διαδοθούν ευρέως μέσω δημοσιεύσεων και συμμετοχής σε διεθνή συνέδρια.

Περισσότερα: https://www.facebook.com/AgroThes-257770221750863/

https://www.facebook.com/AgroThes-257770221750863/


Ο Αντίκτυπος στην Κοινωνία

#BrainGain #StrongerGreece

Το έργο, σκοπεύοντας στην προώθηση της εφαρμογής Αγροδασοπονίας και στην ενίσχυση της

συμμετοχής των αγροτών, συνοδεύεται από σημαντικές κοινωνικές ωφέλειες. Ο αντίκτυπος του έργου

στην κοινωνία συνδέεται με θέματα ανάπτυξης -μείζονος σημασίας σε αυτές τις περιόδους οικονομικής

ύφεσης- καθώς η εφαρμογή Αγροδασοπονίας, ως υψηλή προοπτική για την ανάπτυξη της υπαίθρου,

βελτιώνει τις δυνατότητες δημιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης. Παράλληλα, υποστηρίζει ποικιλία

πόρων αγροτικής ανάπτυξης, γεγονός που οδηγεί σε πιο σταθερές αγροτικές επιχειρήσεις και αγροτικές

κοινότητες, και εξασφαλίζει το βιοτικό επίπεδο των τοπικών πληθυσμών όσον αφορά την ανθρώπινη

υγεία, τις υποδομές και τον μετριασμό των δυσμενών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Επιπλέον, με τη

διατήρηση των παραδοσιακών αγροδασοπονικών συστημάτων, ενισχύεται η πολιτισμική αξία του

αγροτικού τοπίου, αλλά και η αξία του ως χώρου αναψυχής. Ιδιαίτερα σημαντική, εξάλλου, είναι η

εκτεταμένη κοινωνική έρευνα που προβλέπεται στο πλαίσιο του έργου και η ευαισθητοποίηση της

τοπικής κοινωνίας μέσω στοχευμένων ενημερωτικών/εκπαιδευτικών εκδηλώσεων.



Ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια δραστηριοποιούμενη στον χώρο της

συμμετοχικής περιβαλλοντικής διαχείρισης αναγνωρίζω την ανάγκη για την

ενίσχυση της ελεύθερης έρευνας και την υποστήριξη του επιστημονικού

δυναμικού στη χώρα. Η χρηματοδότηση του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. έρχεται να καλύψει

αυτή την ανάγκη, όχι με συμβατικό τρόπο αλλά με έναν καινοτόμο και διττό

χαρακτήρα ως προς το ρόλο του μεταδιδακτορικού ερευνητή: αφενός μου

δίνει την ευκαιρία να συντονίσω και να φέρω την επιστημονική ευθύνη για

την υλοποίηση μιας ερευνητικής ιδέας, και, αφετέρου μου επιτρέπει να

επιλέξω τον φορέα υποδοχής και τους συνεργάτες και να συγκροτήσω την

κατάλληλη ερευνητική ομάδα -συνδυάζοντας διαφορετικούς επιστημονικούς

τομείς- η οποία μπορεί να ανταπεξέλθει με επιτυχία στις απαιτήσεις του

έργου. Τέτοιου είδους υποστηρικτικές πρωτοβουλίες μπορούν να βγάλουν

τις ερευνητικές ιδέες από τα συρτάρια και να ενισχύσουν αποτελεσματικά

την επιστημονική συνέργεια και δημιουργικότητα, με παράλληλα πολλαπλά

οφέλη για την κοινωνία.

Η Επιστημονική Υπεύθυνη

Βασιλική Κλεφτογιάννη

Η χρηματοδότηση του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. 

σημαίνει…



Στηρίζουμε την Έρευνα

Ενισχύουμε την Καινοτομία 

Βασιλίσσης Σοφίας 127,

11521, Αθήνα

210 64 12 410, 420

info@elidek.gr
www.elidek.gr

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

http://www.elidek.gr/

