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2. Executive Summary

Action 1: The Management Board (MB) of the project was established, by including a
representative from each Partner, with the exception of the coordinator who was
involved with three members, two of which had voting rights, and one was included as
an ‘observer’. The Working Group (WG) was also formed, including members from all
five Beneficiaries, with the aim to develop and deliver the versions of the IAP (Impact
Assessment Procedure) Method. The WG established collaboration with foreign and
Greek scientists, who were selected based on their expertise related to the tasks of the
project. The Action was implemented successfully.
Action 2: The scope of the IAP Method was systematically studied and the framework
for the environmental impact assessment and ranking was established. In order to
accommodate the interactions between aspects (farmers’ activities), their environmental
impacts and the compartments on which the impacts are exercised, the concept of
‘triplets’ - the basic structure comprised of these three elements-was introduced as
described in the Technical Annex of the project. Forty three (43) triplets were
suggested by the WG, after a screening procedure. Also, the concept of ‘parameters’
was defined as the factors, which influence the significance of the impact for each
triplet and was elaborated against defined criteria. Parameters were also given a relative
weight in each triplet. The specific Aspects, Impacts, Compartments and Parameters for
IAP development were assigned for the olive groves of the project, by revision of the
older version of parameters list submitted by RodaxAgro. This action was completed
successfully.
Action 3: The IAP Method was developed to assess the environmental profile of
individual olive groves. This was achieved on the basis of values of its specific
parameters which were sourced from the software SAGEProject and a system of
EXCEL files called IAP Toolbox. Data collection related to parameter values/classes,
was assigned to five agronomists (trained by experts of the Beneficiaries). The
efficiency of training was assessed through a ‘calibration’ procedure which was carried
out in 2012 and 2013. The parameter values/classes were automatically allocated to
respective triplets by the software SAGEProject and the calculations of the triplets
scores were performed by the specifically developed algorithms implemented in the IAP
Toolbox. The triples were further ranked on the basis of their scores (significance). The
whole IAP Method had undergone a first round of extended internal consultation
following the principles of DELPHI Methodology. IAP was subjected to open
consultation via the Project’s website, before its final version. In addition to the above,
68 environmental indicators were proposed to facilitate assessment of environmental
changes at parcel and area level. The final version of IAP was completed successfully
and was delivered by the WG.
Action 4: The primary data collection system in the pilot areas, which was
indispensable to the purposes of the project, was based both on the use of EMS–ΙΑΡ
(Environmental Management System), and also on the project’s database
(SAGEProject). However, in contrast to the original Method of RodaxAgro which was
based only on data collected at field level, the final version of IAP Method needed a
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large number of auxiliary data from sources other than the field itself, such as soil-water
analysis, weather, chemical and toxicological data etc. Auxiliary data were either
collected as primary values or they were obtained after processing of primary data. Data
from the following different sources, i.e. SAGEProject database as well Libraries with
auxiliary data all ended up constructing EMS-IAP i.e the core of IAP Method where
they undergo several transformations. Collection of data in the field was implemented
by means of field surveys, farmers’ records, interviews with farmers, etc. Field data
were updated in the SAGEProject and EMS. The EMS files were submitted on a
monthly basis by the local agronomists to the Beneficiary RodaxAgro. Auxiliary data
were collected or produced by scientists of the Beneficiaries LRI and BPI in
collaboration with external experts. These data do not need to be altered on annual
intervals therefore they should suffice the implementation of the method in the years to
come. However, a review would be useful in intervals of ca 5-10 years to ensure that
up-to-date data are always used. The environmental profiles of all 600 parcels have been
produced for 2011, 2012 and 2013. In addition, Parcel Production Capacity (PPC) was
attempted to be estimated in correlation to land suitability for olive culture and
bioclimatic classification but this was not possible because not all factors affecting yield
(e.g. pruning frequency, time frequency and method of irrigation) are taken into
consideration in such analyses. Land suitability studies only elucidate the intrinsic
properties of the soil to establish an olive grove and indicate the parameters that might
inhibit olive growth in future. Some of these parameters can be improved with the
growers financial resources whilst others not. The profiles of 200 parcels per area for
three years were delivered along with maps plotting yields. This action was completed
successfully.
Action 5: Instructions on good agricultural practices were issued on a number of
different aspects such as crop protection-control means of insects and weeds, chemicals
(e.g. pesticides) handling and storage, pruning, soil and water management, irrigation
and fertilisation
and on preservation of biodiversity. The instructions were
communicated to farmers either directly or through agronomists after specific training
by the Beneficiaries. Parameter-specific instructions for all 600 parcels were issued in
response to the triplets which received high scores after assessments with the use of IAP
Method. All general and a sample of specific guidelines were delivered.The action was
successfully completed.
Action 6: Monitoring of progress towards sustainability was performed in multiple
ways such as field visits carried out by the agronomists, site visits conducted by the
Beneficiaries and sampling. The sampling of harmful and beneficial arthropods, weeds,
soil and water was a continuous action, which was mainly conducted by the agronomists
of the three areas. The laboratory analyses of soil and water for the determination of the
physico-chemical parameters were carried out in parallel to those related to pesticides
and relevant metabolite residues. In addition, measurements of the biodiversity status in
terms of diversity and abundance of birds, lizards, weeds, etc. were performed by the
agronomists and Beneficiaries of the project. The baseline situation was determined
during the first cultural period and results of measurements/observations obtained were
further utilised for comparisons with those obtained later on, at the course of the project.
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General site and parcel specific results are archived and delivered. The Beneficiaries
used the outcome of the analyses, the surveys and the monitoring records to issue
general instructions and also assess parameters utilised by the IAP Method. At the end
of each cultural period these data sets were used for the validation of its outcomes.
Results are submitted and the action was successfully completed.
Action 7: The validation of the IAP was performed by external experts with a use of a
questionnaire uploaded in the Project’s website (general phase), with the SAGE10
indicators and by analyzing the change in triplet scores in different parcels and areas
over time (specific phase). It first started at the beginning of 2013 aimed at evaluating
the results of the environmental profiles of that year by correlating them with laboratory
analyses results, survey and monitoring data. This validation procedure continued until
the adoption of the latest environmental profiles. The IAP Method was also validated in
individual parcels (case studies) where Beneficiaries had performed in-field
measurements. The IAP Method validation report is submitted and the action has been
completed successfully.
Action 8: IAP Method was standardized as a guideline recommendation of EMAS at
field level and was submitted to EMAS Committee of the Ministry of Environment,
Energy and Climate Change.
Action 9: Several actions regarding the dissemination of the project’s aims and
objectives had been carried out. These included the development of the project website,
the construction of a recognizable logo, the placement of large and smaller panels at
various sites in the pilot regions, the construction of a project banner, the creation of
videos, articles in national press and science journals, oral and poster presentations in
national and international conferences and the development of Layman’s Report.
SAGE10 was extensively presented in the 20th anniversary LIFE+ event ‘New LIFE in
AgroEnvironment’. The project was presented by BPI Director in official events such as
the Special Permanent Committee on Environmental Protection of the Hellenic
Parliament, to the President of Greek Democracy and to the Ministers of Agriculture of
China and Israel. The project was also presented to Members of the Academy of
Science of China. In addition, SAGE10 was presented to the Contact Points of FP7 and
the partners of BIOCIRCLE 2. SAGE10 hosted the meeting on innovative initiatives
for soil conservation in the European Union in the frame of the SOIL PLATFORM
MEETING. Two Workshops entitled: SAGE10: The Project to evaluate the footprint of
olive culture in the environment" were held in Peloponnese and Crete.The action was
successfully completed and all relevant documents were delivered.
Action 10: The external Assessment of work progress in the frame of SAGE10 was
being conducted by Dr G. Garofalakis every three months for the time interval between
September 2012 and June 2014. The assessment was based on a) the consortiumreported performance as expressed through input from the project Beneficiaries and b)
meetings of Dr Garofalakis in BPI with the project coordinator and scientific secretary.
The financial external Audit was performed by Moore Stephens International Limited in
two phases and was completed without any issues raised. The Reports of work progress
and financial audits were delivered and the action was successfully completed.
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Εκτεταμένη περίληψη για τις δράσεις του έργου

Δράση 1: Το Συμβούλιο Διαχείρισης του προγράμματος συγκλήθηκε, με εκπροσώπους
από τους πέντε Δικαιούχους, με εξαίρεση των Συντονιστή Δικαιούχο που συμμετείχε με
τρία μέλη, δύο από τα οποία είχαν δικαίωμα ψήφου ενώ το τρίτο συμμετείχε ως
‘Παρατηρητής’. Η Ομάδα Εργασίας (ΟΕ) συστάθηκε με μέλη από τους πέντε
Δικαιούχους με στόχο την ανάπτυξη και παράδοση των εκδόσεων της Μεθόδου IAP. Η
OE συνεργάστηκε με ξένους και Έλληνες επιστήμονες, οι οποίοι επιλέχθηκαν με βάση
την εμπειρία τους σε σχέση με τα αντικείμενα του έργου. Η δράση ολοκληρώθηκε
επιτυχώς.
Δράση 2: Το πεδίο εφαρμογής της Mεθόδου ΙΑP μελετήθηκε συστηματικά και
προτάθηκε το πλαίσιο για την ιεράρχηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των πλευρών
(δραστηριότητες των καλλιεργητών), των περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων και των
αποδεκτών στους οποίους ασκούνται οι επιπτώσεις, εισήχθη η έννοια της «τριπλέτας»
- μια βασική δομή που αποτελείται από αυτά τα τρία στοιχεία. Σαράντα τρεις (43)
τριπλέτες προτάθηκαν από την Ομάδα Εργασίας, μετά από μια διαδικασία επιλογής.
Επίσης, επιλέχθηκαν οι «παράμετροι», βάσει καθορισμένων κριτηρίων, που ορίζονται
ως οι παράγοντες που επηρεάζουν τη σημαντικότητα των επιπτώσεων για κάθε
τριπλέτα. Επίσης, σε κάθε μεμονωμένη παράμετρο δόθηκε διαφορετική βαρύτητα, στις
τριπλέτες στην οποία αυτή συναντάται. Για την ανάπτυξη της Μεθόδου ΙΑΡ
καθορίστηκαν για τους ελαιώνες του έργου οι Πλευρές, οι Επιπτώσεις, οι Αποδέκτες
και οι Παράμετροι με αναθεώρηση της αρχικής έκδοσής της, όπως αυτή παραδόθηκε
στην ΟΕ από την ΡόδαξΆγρο. Η δράση αυτή ολοκληρώθηκε επιτυχώς με την
παράδοση των παραμέτρων που χρησιμοποιήθηκαν στη Μέθοδο ΙΑP.
Δράση 3: Αναπτύχθηκε η Μέθοδος ΙΑΡ, για την αξιολόγηση του περιβαλλοντικού
προφίλ κάθε μεμονωμένου ελαιώνα. Αυτό επιτεύχθηκε με βάση τις τιμές των
συγκεκριμένων παραμέτρων του ελαιώνα, που προέρχονταν από το λογισμικό
SAGEProject (παραδοτέου του έργου) και ένα σύστημα αρχείων EXCEL που
ονομάστηκε ΙΑΡ Toolbox. Η συλλογή των δεδομένων που σχετίζονται με τις τιμές των
παραμέτρων/κλάσεων, ανατέθηκε σε πέντε γεωπόνους οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν από
ειδικούς επιστήμονες των Δικαιούχων. Η αποτελεσματικότητα της κατάρτισης των
γεωπόνων αξιολογήθηκε μέσω μίας διαδικασίας «αντικειμενικής αξιολόγησης»
(calibration), η οποία πραγματοποιήθηκε το 2012 και 2013. Οι τιμές των
παραμέτρων/κλάσεων κατανεμήθηκαν αυτόματα στις αντίστοιχες τριπλέτες με το
λογισμικό SAGEProject και οι υπολογισμοί των σκορ των τριπλετών εκτελέστηκαν από
ειδικά αναπτυγμένους αλγορίθμους των οποίων η εφαρμογή γινόταν στο IAP Toolbox.
Στη συνέχεια, οι τριπλέτες ιεραρχούνταν βάσει του σκορ τους (σημαντικότητας). H
Μέθοδος ΙΑΡ έχει περάσει από εκτεταμένη εσωτερική διαβούλευση, σύμφωνα με τις
αρχές της μεθοδολογίας DELPHI και υποβλήθηκε και σε ανοικτή διαβούλευση μέσω
της ιστοσελίδας του Έργου, πριν από την τελική έκδοσή της. Επιπρόσθετα, προτάθηκαν
68 περιβαλλοντικοί δείκτες για τη διευκόλυνση της μέτρησης/αξιολόγησης των
αλλαγών του περιβάλλοντος σε επίπεδο αγροτεμαχίου ή περιοχής. Η τελική έκδοση της
Μεθόδου ΙΑΡ έκλεισε με επιτυχία και παραδόθηκε από την ΟΕ.
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Δράση 4: H συλλογή και μετατροπή πρωτογενών και βοηθητικών δεδομένων από τις
τρεις πιλοτικές περιοχές, που αποτελεί καίριο κομμάτι του προγράμματος,
πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του ΕΜS-ΙΑP και της βάσης δεδομένων SAGEProject
του προγράμματος. Η Μέθοδος ΙΑΡ, εν αντιθέσει με την αρχική Μέθοδο της
ΡόδαξΆγρο η οποία βασιζόταν μόνο σε δεδομένα αγρού, χρειάζεται πλήθος
βοηθητικών δεδομένων όπως είναι π.χ. δεδομένα από αναλύσεις νερού και εδάφους,
τοξικολογικά ή περιβαλλοντικά δεδομένα κ.α. που δεν αφορούν αποκλειστικά δεδομένα
από τον αγρό. Τα βοηθητικά αυτά δεδομένα συλλέχτηκαν ως τιμές ή προέκυψαν μετά
από επεξεργασία των αρχικών τιμών. Η συλλογή πρωτογενών δεδομένων έγινε με
συνέντευξη του παραγωγού από το γεωπόνο, αυτοψία και τεκμηρίωση, ενώ τα
βοηθητικά δεδομένα ελήφθησαν από βιβλιοθήκες ή συμπληρωματικές βάσεις
δεδομένων. Τα δεδομένα αγρού ενημέρωναν τη βάση SAGEProject και το ΕΜS. Τα
αρχεία ΕΜS υποβάλλονταν στο Δικαιούχο ΡόδαξΆγρο σε μηνιαία βάση από τους
γεωπόνους. Τα βοηθητικά δεδομένα συλλέχθηκαν από τους επιστήμονες του ΙΕΒ και
του ΜΦΙ σε συνεργασία και με εξωτερικούς ειδικούς επιστήμονες. Τα δεδομένα αυτά
δεν απαιτείται να επικαιροποιούνται σε ετήσια βάση και επομένως επαρκούν για την
υποστήριξη της μεθόδου στα επόμενα χρόνια. Ωστόσο, θα ήταν δόκιμή μια
ανασκόπηση των δεδομένων σε βάθος 5-10 ετών ώστε να εξασφαλίζεται το επίκαιρο
των δεδομένων. Τα περιβαλλοντικά προφίλ 600 αγροτεμαχίων από Κρήτη και
Πελοπόννησο έχουν παραχθεί για τα έτη 2011, 2012 και 2013. Επιπλέον, έγινε
προσπάθεια προσδιορισμού του Δυναμικό Παραγωγής όλων των ελαιώνων σε
συνάρτηση με την καταλληλότητα των εδαφών για ελαιοκαλλιέργεια καθώς και τη
βιοκλιματική τους κατάταξη. H άμεση συσχέτιση της παραγωγής με την
καταλληλότητα εδαφών δε κατέστη δυνατή γιατί παράγοντες που επιδρούν σημαντικά
στην παραγωγή όπως η συχνότητα κλαδέματος, ο τρόπος, συχνότητα και χρόνος
άρδευσης δεν λαμβάνονται υπόψη σε αυτήν την ανάλυση. Οι μελέτες καταλληλότητας
εδάφους δίνουν πληροφορίες για τις εγγενείς ιδιότητες του εδάφους για την
εγκατάσταση ελαιώνα και ανιχνεύουν ανασταλτικούς παράγοντες της ανάπτυξης της
καλλιέργειας στο μέλλον. Κάποιες από αυτές τις παραμέτρους μπορούν να βελτιωθούν
με οικονομικά βιώσιμους τρόπους, ενώ άλλες όχι. Παραδόθηκαν τα προφίλ 200
αγροτεμαχίων ανά περιοχή με χάρτες παραγωγής ελαιολάδου και καρπών ελιάς. H
δράση ολοκληρώθηκε επιτυχώς.
Δράση 5: Εκδόθηκαν οδηγίες σχετικά με ορθές γεωργικές πρακτικές όπως αυτές που
αφορούν στις στρατηγικές αντιμετώπισης των εντόμων και των ζιζανίων της ελιάς στις
περιοχές υλοποίησης του έργου, στο χειρισμό και στην αποθήκευση των
φυτοπροστατευτικών προϊόντων, στο κλάδεμα, στη διαχείριση του εδάφους και του
νερού, λίπανσης και άρδευσης και στη διατήρηση της βιοποικιλότητας στους ελαιώνες.
Οι οδηγίες κοινοποιήθηκαν στους παραγωγούς, είτε άμεσα είτε μέσω των γεωπόνων
μετά από ειδική εκπαίδευση από τους Δικαιούχους. Επίσης, εκδόθηκαν ειδικές οδηγίες
σχετιζόμενες με τις μεμονωμένες παραμέτρους, οι οποίες στόχευαν στη μεταβολή της
τιμής μιας παραμέτρου με απώτερο στόχο τη μείωση του σκορ της τριπλέτας δηλ.
μείωση μιας επίπτωσης όπως αυτή είχε αναδειχτεί μέσα από τη χρήση της Μεθόδου
ΙΑΡ. Όλες οι γενικές και δείγμα ειδικών οδηγιών υποβλήθηκαν. Η δράση
ολοκληρώθηκε επιτυχώς.
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Δράση 6: Παρακολούθηση και καταγραφή της πορείας προς την αειφορία
πραγματοποιήθηκε με πολλούς τρόπους που συμπεριλάμβαναν τακτικές αξιολογήσεις
των αγροτεμαχίων από τους γεωπόνους, επιτόπιες επισκέψεις και παρακολούθηση από
τους Δικαιούχους και δειγματοληψίες. Η εντατική δειγματοληψία επιβλαβών και
ωφέλιμων αρθροπόδων, ζιζανίων, εδάφους και νερού και η παρακολούθηση της
βιοποικιλότητας αποτέλεσε συνεχή δράση η οποία διεξάγονταν κυρίως από τους
τοπικούς γεωπόνους. Οι εργαστηριακές αναλύσεις εδάφους και νερού για τον
προσδιορισμό των φυσικο-χημικών παραμέτρων πραγματοποιήθηκαν μαζί με εκείνες
που σχετίζονταν με υπολείμματα φυτοφάρμακων και των σχετικών μεταβολιτών τους.
Συμπληρωματικά μετρήσεις βιοποικιλότητας ως ποικιλία και αφθονία πουλιών,
σαυρών, ζιζανίων κ.α. πραγματοποιήθηκαν από τους γεωπόνους και Δικαιούχους του
έργου.
Η κατάσταση του περιβάλλοντος καθορίστηκε τον πρώτο χρόνο που
θεωρήθηκε ως ‘αναφοράς’ και τα αποτελέσματα των καταγραφών και μετρήσεων
χρησιμοποιήθηκαν για συγκρίσεις στην πορεία του έργου. Γενικά αποτελέσματα των
περιοχών και των αγροτεμαχίων αρχειοθετήθηκαν και παραδόθηκαν. Οι Δικαιούχοι τα
χρησιμοποίησαν για να εκδώσουν γενικές οδηγίες, αλλά και να αξιολογήσουν τις
παραμέτρους που αποτελούσαν δομικό κομμάτι της Μεθόδου ΙΑΡ. Στο τέλος κάθε
καλλιεργητικής περιόδου τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνταν για την αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων της. Όλα τα αποτελέσματα παραδόθηκαν και η δράση ολοκληρώθηκε
επιτυχώς.
Δράση 7: H αξιολόγηση της Μεθόδου ΙΑΡ πραγματοποιήθηκε από εξωτερικούς
Ειδικούς μέσω ερωτηματολογίου το οποίο αναρτήθηκε στο διαδικτυακό τόπο του
προγράμματος, μέσω μεταβολής των δεικτών και με ανάλυση μεταβολής των σκορ των
τριπλετών σε διαφορετικά αγροτεμάχια και περιοχές μεταξύ των διαφορετικών ετών. Η
Δράση ξεκίνησε το 1ο τρίμηνο του 2013 με την αξιολόγηση των πρώτων
αποτελεσμάτων των περιβαλλοντικών προφίλ, τη συσχέτισή τους με δεδομένα
αναλύσεων και
δεδομένα παρακολούθησης. Αυτή η διαδικασία αξιολόγησης
ακολουθήθηκε μέχρι την έκδοση των τελευταίων προφίλ. Η Μέθοδος IAP
αξιολογήθηκε σε επιλεγμένα αγροτεμάχια τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενα μελέτης,
στα οποία οι Δικαιούχοι είχαν πραγματοποιήσει λεπτομερείς μετρήσεις. Η έκθεση
αξιολόγησης παραδόθηκε και η δράση πραγματοποιήθηκε επιτυχώς.
Δράση 8: Τυποποιήθηκε η Μέθοδος ΙΑΡ ως εισήγηση για κατευθυντήρια οδηγία του
EMAS σε επίπεδο αγρού και κατατέθηκε στην Επιτροπή EMAS του Υπουργείου
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
Δράση 9: Πραγματοποιήθηκαν πολλές δράσεις που αφορούν στη διάδοση των σκοπών
και των στόχων του έργου. Αυτές περιλάμβαναν την ανάπτυξη της ιστοσελίδας του
έργου, την κατασκευή ενός αναγνωρίσιμου λογότυπου, την τοποθέτηση μεγάλων και
μικρότερων πινακίδων σε διάφορες τοποθεσίες στις πιλοτικές περιοχές, την κατασκευή
banner, τη δημιουργία βίντεο, τη συγγραφή άρθρων στον τοπικό τύπο και επιστημονικά
περιοδικά, προφορικές και γραπτές παρουσιάσεις σε εθνικά και διεθνή συνέδρια και τη
δημιουργία εκλαϊκευμένου εντύπου με τα αποτελέσματα του Έργου (Layman’s Report).
Πραγματοποιήθηκαν άτυπες παρουσιάσεις του έργου στις ομάδες παραγωγών που
συμμετείχαν στο πρόγραμμα κατά τη διάρκεια των επισκέψεων των Δικαιούχων στις
πιλοτικές περιοχές. Το Πρόγραμμα SAGE10 παρουσιάστηκε από τη Διευθύντρια του
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ΜΦΙ σε επίσημες εκδηλώσεις, όπως αυτές στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Προστασίας
Περιβάλλοντος της Βουλής των Ελλήνων, στον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας
και στους Υπουργούς Γεωργίας της Κίνας και του Ισραήλ. Το πρόγραμμα
παρουσιάστηκε εκτενώς στην εορταστική εκδήλωση με θέμα «NEW LIFE IN
AGROENVIRONMENT» στο πλαίσιο του επετειακού εορτασμού των 20 χρόνων
LIFE+. Το Έργο παρουσιάστηκε σε μέλη της Αντιπροσωπεία της Ακαδημίας
Επιστημών της Κίνας. Επιπλέον, το SAGE10 παρουσιάστηκε στους επιστήμονες που
αποτελούν τα Σημεία Επαφής του FP7, εταίρων του Προγράμματος BIOCIRCLE 2.
Ακόμη, το SAGE10 φιλοξένησε τη Συνάντηση SOIL PLATFORM MEETING που
αφορούσε στις καινοτόμες δράσεις που στοχεύουν στη διατήρηση των εδαφών της Ε.Ε.
Τέλος, πραγματοποιήθηκαν δύο Συνέδρια με θέμα «SAGE10: Το Έργο που αποτιμά
το αποτύπωμα της Ελαιοκαλλιέργειας στο περιβάλλον» στην Πελοπόννησο και στην
Κρήτη. Η δράση ολοκληρώθηκε επιτυχώς και παραδόθηκαν όλα τα σχετικά
αποδεικτικά.
Δράση 10: Η εσωτερική αξιολόγηση του SAGE10 διεξάγονταν από τον Δρα Γ.
Γαροφαλάκη κάθε τρεις μήνες λαμβάνοντας υπόψη την πρόοδο των εργασιών μεταξύ
του Σεπτεμβρίου 2012 και Ιουνίου 2014. Η αξιολόγηση βασίζονταν στις αναφορές
προόδου των εταίρων και σε επισκέψεις και συναντήσεις στο ΜΦΙ μεταξύ του Δρος
Γαροφαλάκη, της Συντονίστριας και της Επιστημονικής Γραμματέως. Επίσης, o
οικονομικός έλεγχος πραγματοποιήθηκε από Ορκωτούς Λογιστές της Εταιρείας
Moore Stephens International Limited, σε δύο φάσεις και περατώθηκε χωρίς να
προκύπτουν θέματα. Οι αναφορές προόδου του έργου και η αναφορά του οικονομικού
ελέγχου παραδόθηκαν και η δράση πραγματοποιήθηκε με επιτυχία.
3. Εισαγωγή
3.1. Αξιολόγηση της βιωσιμότητας των αντικειμένων του έργου και αναμενόμενα

μακροπρόθεσμα αποτελέσματα
Κατά την πρώτη περίοδο εφαρμογής του SAGE10, το έργο υποστηρίχτηκε στις
πιλοτικές περιοχές από τους τοπικούς παραγωγούς, και έτυχε θερμής υποδοχής από α)
τους τοπικούς παράγοντες και β) από τους Κυβερνητικούς Φορείς όπως το Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Το ΥΠΑΑΤ ανέπτυξε τα εθνικά πρωτόκολλα
φυτοπροστασίας με έμφαση στο περιβάλλον και στην προστασία του ανθρώπου και
ενδιαφέρεται για τη δημιουργία τέτοιων εργαλείων στα πλαίσια της Ολοκληρωμένης
και Βιολογικής Διαχείρισης Καλλιεργειών της χώρας μας. Επιπλέον, εξασφαλίστηκε η
υποστήριξη και η ανταλλαγή επιστημονικών απόψεων από τρίτους προς το έργο,
γεωπόνους των περιοχών εφαρμογής του έργου. Αυτές περιλάμβαναν την Ένωση
Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΑΣ) των Πεζών, την Περιφερειακή Ενότητα της
Κυπαρισσίας, τους Προέδρους/Διευθυντές των δύο Ενώσεων της Κρήτης, τους
Προέδρους των τοπικών παραρτημάτων του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου καθώς και
φορέων όπως το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη με έντονη δραστηριότητα στην υποστήριξη
της αειφορίας στην περιοχή της Μεσσηνίας. Με δεδομένες τις θετικές ενδείξεις, την
εθελοντική συμμετοχή των παραγωγών, την άριστη συνεργασία μεταξύ των
συνεργαζόμενων Δικαιούχων και τη συστηματική διάδοση του μηνύματος για ευθύνη
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και γνώση στην παραγωγή ελιάς, οι στόχοι που τέθηκαν από το έργο ήταν βιώσιμοι και
εφικτοί. Η κοινωνική αποδοχή ήταν το κλειδί για την επιτυχία του SAGE10 με βάση
και την τεχνική πρόοδο που επιτεύχθηκε. Στην πορεία υλοποίησης, σημειώθηκαν μόνο
μικρές καθυστερήσεις για τη βελτιστοποίηση της Μεθόδου εκτίμησης των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων (IAP), η οποία αποτελούσε ένα από τα milestones του
έργου, χωρίς όμως να επηρεαστεί το τεχνικό μέρος υλοποίησης του έργου στο πεδίο. Το
τελευταίο συνεχίζονταν ανελλιπώς και ολοκληρώθηκε με επιτυχία παραδίδοντας τη
Μέθοδο ΙΑΡ η οποία έχει προταθεί μέσα από το έργο για EMAS με υποβολή αίτησης
προς το ΥΠΕΚΑ με αριθμό πρωτοκόλου 58153, σε μια προσπάθεια να μεγιστοποιηθεί
η προστιθέμενη αξία του προγράμματος στην αειφόρο παραγωγή ελιάς.
3.2. Προβλήματα που προέκυψαν
1. Αποχώρηση της Μπενακείου Φυτοπαθολογικής μη-κερδοσκοπικής Εταιρείας (BPO)
από το έργο. Η Δικαιούχος BPO (ΜΦΕ, Συμπράττων Δικαιούχος) από 01/01/2011,
αδυνατούσε να παρέχει τις υπηρεσίες του και ως εκ τούτου να ανταποκριθεί στις
συμβατικές υποχρεώσεις στην υλοποίηση του έργου, λόγω απόλυσης του συνόλου του
προσωπικού εξαιτίας οικονομικών δυσχερειών. Αντίγραφο του σχετικού εγγράφου που
υπογράφηκε από τον Πρόεδρο της ΜΦΕ περιλαμβάνεται στο παράρτημα IR 3.3.1.
Προς αντικατάσταση του ρόλου της ΜΦΕ έγιναν οι ακόλουθες ενέργειες:
• Ανοικτή προκήρυξη από το ΜΦΙ για την πρόσληψη συνεργάτη, ο οποίος θα
αναλάμβανε τα καθήκοντα του Επιστημονικού Γραμματέα του Έργου, καθώς και του
Ποιοτικού Ελέγχου και της Παρακολούθησης Προόδου των παραδοτέων, σε
συνεργασία με τον Συντονιστή και τις επιτροπές του ΜΦΙ, οι οποίες θεσπίστηκαν στο
πλαίσιο εφαρμογής των διαδικασιών ISO 9001. Μετά από σύσταση επιτροπής
αξιολόγησης των υποψηφίων, επελέγη η επιστήμονας Δρ Ειρήνη Mαντζούνη,
Βιολόγος-Περιβαλλοντολόγος και κλήθηκε να αναλάβει υπηρεσία. Τα σχετικά έγγραφα
υποβλήθηκαν στο παράρτημα IR 3.3.2.
• Όσον αφορά στην παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου, ζητήθηκε και
υπεβλήθη προσφορά από τον Δρα Γ. Γαροφαλάκη, Χημικό Μηχανικό, με μεγάλη
εμπειρία σε ευρωπαϊκά Προγράμματα FP7 (και σε προγράμματα της Βιομηχανίας),
καθώς και σε δίκτυα και διάδοση της γνώσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο (IR παράρτημα
3.3.3). Ο ρόλος του στο έργο αφορά στη διασφάλιση της ποιότητας και στην
παρακολούθηση των επιμέρους δράσεων του προγράμματος και των παραδοτέων του.
(Σύμβαση Δρος Γ. Γαροφαλάκη).
2. Αναθεώρηση του σχεδίου του χρόνου για την παράδοση της Μεθόδου ΙΑΡ
Στην πρώτη δράση για την εγκατάσταση του υπόβαθρου της Μεθόδου ΙΑΡ υπήρξε
μικρή καθυστέρηση και οι λόγοι για την καθυστέρηση περιγράφηκαν στο Ιnception
Report (IR). Μετά τη θέσπιση των θεμελιωδών αρχών της Μεθόδου ΙΑΡ, δεν
παρατηρήθηκαν περαιτέρω σημαντικές καθυστερήσεις (Δράση 2). Η Μέθοδος IAP
(Δράση 3) τελείωσε κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2012 και δοκιμάστηκε με δεδομένα
του 2011, ενώ τα δεδομένα του 2012 και 2013 έχουν χρησιμοποιηθεί για την εφαρμογή
των βελτιωμένων εκδόσεων της Μεθόδου. Με βάση τα αποτελέσματα της ΙΑΡ,
παρέχονταν στους αγρότες από τους γεωπόνους ειδικές οδηγίες που αφορούν στις
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παραμέτρους για 2 συναπτά έτη (2013 και 2014), με χρονική μετατόπιση ενός έτους
από τον αρχικό σχεδιασμό της πρότασης. Η επέκταση του χρόνου για την ανάπτυξη της
ΙΑΡ, που περιγράφεται από το Συντονιστή στην αρχική έκθεση, έγινε αποδεκτή από την
ΕΕ [Έγγραφο ENV/E-4/AT/nl Ares (2001)] και δεν έθεσε σε κίνδυνο την υλοποίηση
του έργου, στο σύνολό του. Αντίθετα, τα πρώτα αποτελέσματα του 2011 (έτος δοκιμής)
φάνηκε να υποστηρίζουν την απόφαση που ελήφθη από την Ομάδα Εργασίας στο να
αναπτύξει μια πιο αντικειμενική Μέθοδο, σε σύγκριση με την αρχική (πιο
υποκειμενική) που περιγράφηκε αρχικά στην πρόταση. Οι προαναφερόμενες αλλαγές
στην προσέγγιση που ακολουθήθηκε για την ανάπτυξη της ΙΑΡ, όπως ήταν
αναμενόμενο, επηρέασαν την ανάπτυξη του σχετικού λογισμικού SAGEProject
(Δράση 3.4), το οποίο έχει σήμερα μεγαλύτερες δυνατότητες σε σχέση με τις αρχικά
περιγραφείσες, και την κατάρτιση των τοπικών γεωπόνων σχετικά με την εφαρμογή της
ΙΑΡ, η οποία μετατοπίστηκε χρονικά για να καλύψει το σύνολο των εργαλείων της
Μεθόδου ΙΑΡ. Παρόλα αυτά, η 1η έκδοση της IAP είχε ολοκληρωθεί το 2012 και το
ΜΦΙ σε συνεργασία με τη ΡόδαξΆγρο εκπαίδευσαν τους γεωπόνους στη χρήση της
εργαλειοθήκης της Μεθόδου ΙΑΡ (IAP Tool Box - ένα σύστημα αρχείων του Εxcel και
του λογισμικού SAGEProject) (Δράση 3.6.4). Τόσο η πρώτη έκδοση της ΙΑΡ όσο και
το λογισμικό παραδίδονται και έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί στην πράξη με επιτυχία.
3. Αναθεώρηση του χρόνου για τις ειδικές οδηγίες που αφορούν στις παραμέτρους
Ως συνέπεια του χρόνου παράδοσης της Μεθόδου ΙΑΡ, η πρώτη έκδοση ειδικών
οδηγιών ως προς τις παραμέτρους, ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2013 αντί για
Μάρτιο του 2012 και αφορούσε στην καλλιεργητική περίοδο του 2012. Αντιστοίχως,
ειδικές οδηγίες παραδόθηκαν στους παραγωγούς και για την επόμενη καλλιεργητική
περίοδο (2013). Κατά τη διάρκεια της πρώτης ημίσειας περιόδου του έργου, είχαν
εκδοθεί γενικές και ειδικές οδηγίες από τους δικαιούχους, οι οποίες κοινοποιήθηκαν
στους γεωπόνους και κατ’ επέκταση στους αγρότες, π.χ. οδηγίες θρέψης ανά περιοχή
και αγροτεμάχιο.
4. Καθυστέρηση στην υπογραφή συμβάσεων συνεργασίας μεταξύ των συμπραττόντων
Δικαιούχων και εκταμίευσης της πρώτης δόσης λόγω διοικητικών μεταρρυθμίσεων και
αλλαγών στη χώρα και στους φορείς της. Τα παραπάνω είχαν ως αποτέλεσμα μια μικρή
καθυστέρηση διοικητικής φύσης (από Δεκέμβριο του 2010 σε Φεβρουάριο/Μάρτιο
2011), χωρίς αυτό να συνεπάγεται ότι η ανταλλαγή επιστημονικών απόψεων δε
λάμβανε χώρα μεταξύ των Δικαιούχων. Σημειώνεται ότι παρά τα εμπόδια που
προέκυψαν, οι συμβάσεις έγιναν εντός των χρονικών ορίων, όπως αυτά ορίζονται στις
Κοινές Διατάξεις. Υπό το φως της αιτούμενης τροποποίησης της αρχικής πρότασης του
Έργου (υποβλήθηκε στην ΕΕ 02–10-2012), υπογράφηκε νέα τροποποιημένη σύμβαση
μεταξύ ΜΦΙ & ΕΚΒΥ.
5. Προβλήματα με το ΕΚΒΥ Δικαιούχου που σχετίζονται με την υλοποίηση του έργουΕνέργειες
Ο Δικαιούχος ΕΚΒΥ ενημέρωσε επίσημα το Συντονιστή Δικαιούχο (έγγραφο με Αριθμ.
Πρωτ. 11480/23/3/2012) ότι οικονομικοί λόγοι, δηλαδή η μείωση εσόδων, τον εμπόδισε
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να συνεισφέρει το αντίστοιχο ποσό συν-χρηματοδότησης του έργου που του
αναλογούσε. Ως εκ τούτου, δεν μπορούσε να εκπληρώσει ορισμένες υποχρεώσεις που
αναφέρονταν στη Σύμβαση (GRANΤ AGREEMENT) και το σχετικό Τεχνικό
Παράρτημα (III_2) με τίτλο «Περιγραφή του ρόλου και των καθηκόντων του
Δικαιούχου ΕΚΒΥ». Ο Συντονιστής Δικαιούχος για την άμεση αντιμετώπιση του
απρόβλεπτου αυτού προβλήματος, πρότεινε στη Διαχειριστική Επιτροπή του έργου τη
συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στη βάση ότι ο νέος Δικαιούχος
διαθέτει την οικονομική δυνατότητα και εμπειρογνωμοσύνη που απαιτούνται για την
επίτευξη των ‘milestones’ του SAGE10. Η Διοίκηση του ΓΠΑ αποδέχτηκε τους όρους
της συνεργασίας και ανέλαβε μέρος των δράσεων του ΕΚΒΥ και των υποχρεώσεων
που σχετίζονται με τις συμβάσεις των δύο Γεωπόνων των Πεζών και του κ. Ι. Ιωαννίδη.
Το ΜΦΙ κατέβαλε 6.300 € για την κάλυψη μέρους των εξόδων των γεωπόνων και
χρηματοδότησε το ΓΠΑ ώστε να καλυφθούν, σε μεγάλο βαθμό, οι αμοιβές των
γεωπόνων μέχρι την κατάθεση της δεύτερης δόσης (Σύμβαση ΜΦΙ & Κας Χ.
Μανωλαράκη, Σύμβαση ΜΦΙ & Κας Γ. Γιακουμάκη).
Ειδικότερα οι υποχρεώσεις του ΕΚΒΥ που μεταφέρθηκαν σε άλλο Δικαιούχο είχαν
σχέση με τις ακόλουθες περιγραφές / ενέργειες:
1. Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών από γεωπόνους στην πιλοτική περιοχή των
Πεζών («Τοπική Γεωπόνος να πραγματοποιήσει εκτίμηση των επιπτώσεων του έργου
στην περιοχή», κατηγορία «εξωτερικός συνεργάτης»). Δύο συμβάσεις υπογράφηκαν
με 2 τοπικές γεωπόνους, τις κ. Γιακουμάκη Γεωργία και Μανωλαράκη Χρυσούλα. Η
διάρκεια της σύμβασης εκάστης ήταν μέχρι 31/12/2011, με δυνατότητα ανανέωσης
μέχρι τη λήξη του έργου. Ωστόσο, λόγω των προαναφερόμενων λόγων, δεν κατέστη
δυνατή η τήρηση και εφαρμογή των συμβάσεων, όπως είχε αρχικά προβλεφτεί. Ως εκ
τούτου, οι συμβάσεις χρειάστηκαν τροποποιήσεις, οι οποίες αφορούσαν σε μείωση
της αμοιβής εργασίας και σε μείωση της διάρκειας των συμβάσεων. Νέος Εταίρος, το
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΓΠΑ)
ανέλαβε τις υποχρεώσεις αυτές
υπογράφοντας και υλοποιώντας αντίστοιχες σε αντικείμενο συμβάσεις με τους
τοπικούς γεωπόνους μέχρι το τέλος του έργου.
2. Υπηρεσίες Συμβούλου Βιοποικιλότητας ο οποίος καλύπτει τις ακόλουθες εργασίες
που περιγράφονται στην εγκεκριμένη πρόταση του έργου: «Συμβολή στην
εκπαίδευση», «Σύνταξη οδηγιών», «Εργασίες πεδίου», « Συμμετοχή στην Ομάδα
Εργασίας». Μερικά από αυτά τα αντικείμενα ανατέθηκαν στο Δρα Ι. Ιωαννίδη, του
οποίου το συμβόλαιο είχε προγραμματιστεί να διαρκέσει μέχρι το τέλος του έργου.
Για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω, ο Δικαιούχος ΕΚΒΥ προχώρησε σε
τροποποίηση της σύμβασης του με τον κ. Ιωάννη Ιωαννίδη, όσον αφορά στη διάρκεια,
στα παραδοτέα και στην αμοιβή του. Μέρος των καθηκόντων του κ. Ιωαννίδη
καλύφθηκε με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο (βλ. σελ. 2, επιστολή ΕΚΒΥ
προς ΜΦΙ με ΑΠ 12012/LIFE SAGE/20-1-2014) και μέρος των καθηκόντων του,
αφαιρέθηκαν από το ΕΚΒΥ, και αναλήφθηκαν από το Δικαιούχο ΓΠΑ ο οποίος
προέβη και στη σύναψη της αντίστοιχης σύμβασης με το Δρα Ιωαννίδη. Ο εν λόγω
επιστήμονας υλοποίησε στα πλαίσια των δύο συμβάσεων όλες τις δράσεις όπως
περιγράφτηκαν αρχικά στο Τεχνικό Δελτίο του προγράμματος, στο ακέραιο και
συνεισέφερε στα αντίστοιχα παραδοτέα .
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Επίσης, οι υποχρεώσεις που έχουν τροποποιηθεί και εν μέρει είχαν μεταφερθεί στο
ΓΠΑ, συνέβαλαν στην υλοποίηση της Δράσης 1.1 σε σχέση με τη λειτουργία της
Ομάδας Εργασίας (ΟΕ) για την αξιολόγηση της εφαρμογής της Μεθόδου ΙΑΡ και την
υλοποίηση των Δράσεων 9 και 11.
6. Προβλήματα από το Δικαιούχο ΙΕΒ που σχετίζονται με την υλοποίηση του έργου
Ενέργειες
Το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ), έχει συγχωνευθεί με τρεις άλλους
οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της γεωργίας, για την ίδρυση του
Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού - ΔΗΜΗΤΡΑ, Ν.4002/22-08-11 (ΦΕΚ 180/22-0811) και ΚΥΑ 188763/10-10-11 (ΦΕΚ 2284/13-10-11). Σύμφωνα με αυτό, όλες οι
δραστηριότητες και οι υποχρεώσεις του ΕΘΙΑΓΕ έχουν περάσει στο νέο Οργανισμό. Οι
νέες λειτουργίες του Οργανισμού ως Νομικό Πρόσωπο του Δημόσιου Δικαίου (ΝΠΔΔ)
εποπτεύονται και χρηματοδοτούνται κατά περισσότερο από 51%, από το ελληνικό
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Ο νέος Οργανισμός αποτελείται από 4
Γενικές Διευθύνσεις και το Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων (ΙΕΒ) έχει διατηρήσει την
ακεραιότητα και τον τίτλο του υπό τη Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας.
Δεν έχουν επέλθει μεταβολές στα στοιχεία επικοινωνίας του ΙΕΒ και δεν έχουν επέλθει
μεταβολές στο IBAN του ειδικού τραπεζικού λογαριασμού (εκτός από το αντίστοιχο
όνομα κατόχου του λογαριασμού, ο οποίος άλλαξε σε Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό).
Για περίπου 8 μήνες κοντά στην περίοδο της συγχώνευσης, υπήρξαν μικρές
καθυστερήσεις που επηρέασαν τα στάδια υλοποίησης του έργου, λόγω των
αναπόφευκτων αλλαγών στη διοίκηση. Οι καθυστερήσεις αυτές αφορούσαν κυρίως
αντικείμενα οικονομικής και διοικητικής διαχείρισης λόγω του κενού διοίκησης που
δημιουργήθηκε κυρίως στην Κεντρική Υπηρεσία και λιγότερο στο Ινστιτούτο. Η
πρόοδος παρόλα αυτά του έργου, θεωρήθηκε ικανοποιητική και οι περιοδικές
καθυστερήσεις ουσιαστικά υπερκαλύφτηκαν. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι αυτή
η περίοδος αλλαγών συνέπεσε και με την παραίτηση 2 μελών της επιστημονικής
ομάδας του ΙΕΒ (Δρ Πανώρας, Δ/ντής ΙΕΒ και Δρ Χαρούλης). Τα καθήκοντά τους
αναλήφθηκαν από την υπόλοιπη επιστημονική ομάδα καλύπτοντας τις επιστημονικές
ανάγκες του έργου.
4. Administrative Part - Διοικητικό μέρος
4.1. Περιγραφή του συστήματος διαχείρισης του Έργου
Συστάθηκε το Συμβούλιο Διαχείρισης (Σ.Δ.) του έργου με έναν εκπρόσωπο από κάθε
εταίρο, πλην του Συντονιστή ο οποίος συμμετείχε με τρία μέλη που φέρουν δικαίωμα
ψήφου, και ένα μέλος παρατηρητή, την κ. Αντιγόνη Ακρίβου (Συμβάσεις Α. Ακρίβου).
Τα κύρια καθήκοντα του Σ.Δ. ήταν: α) να συντονίζει κατάλληλα το πρόγραμμα β) να
παρακολουθεί τη συνολική επίδοση του προγράμματος, γ) να διασφαλίζει επαρκή
συνεργασία μεταξύ των εταίρων, δ) να εξασφαλίζει την ομαλή ροή πληροφοριών προς
την Επιτροπή, ε) να ανασκοπεί τα οικονομικά του έργου με τη βοήθεια του Ειδικού επί
των Οικονομικών (κ. Α. Κατσάμπουλας και κ. Χ. Λούκουτου που όρισε το ΜΦΙ), στ)
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να οργανώνει και να συντονίζει την παραγωγή των παραδοτέων κ.λπ. και ζ) να
παράγει/επικυρώνει τις εκθέσεις προόδου.
Συγκροτήθηκε η Ομάδα Εργασίας (ΟΕ) με 23 μέλη από τους εταίρους, η οποία
σχεδίαζε και παρέδιδε τις εκδόσεις της Μεθόδου ΙΑΡ, όπως αυτή διαμορφώθηκε και
ελέγχθηκε/αξιολογήθηκε, με τη συμμετοχή 2-3 τουλάχιστον μελών από κάθε
επιστημονική ομάδα σε κάθε συνάντηση. Στα μέλη της ΟΕ περιλαμβάνονταν
εκπρόσωποι από κάθε εταίρο (Παράρτημα 4.1.) καθώς και εξωτερικοί εξειδικευμένοι
επιστήμονες (όπως ο Δρ Ιωαννίδης και η Δρ Μαντζούνη).
Στα πλαίσια του έργου έγιναν οι παρακάτω συμβάσεις:
1-Δρ Ειρ. Μαντζούνη (σύμβαση με ΜΦΙ), Βιολόγος - Περιβαλλοντολόγος, Ανάπτυξη
αρχείων εργασίας για την εφαρμογή των αλγορίθμων της ΙΑΡ, για την εκτίμηση του
περιβαλλοντικού προφίλ κάθε ελαιώνα. Ποιοτικός έλεγχος των παραδοτέων των
Δράσεων (Δράσεις 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.6-4, 4.2) που αφορούν στην ανάπτυξη
της Μεθοδολογίας ΙΑΡ, σε συνεργασία με τη Συντονίστρια και την Επιστημονική
Γραμματέα του προγράμματος (Συμβάσεις Δρος Ειρ. Μαντζούνη).
2-Δρ Nικόλαος Bολακάκης (σύμβαση με ΜΦΙ), Ειδικός σε αντικείμενα διαχείρισης
φυτικού κεφαλαίου (κλάδεμα - κατάλοιπα κλαδέματος), μόνιμος συνεργάτης του Prof.
Carto Leifert, Ειδικού και Συμβούλου της ΕΕ σε αντικείμενα Οργανικής Γεωργίας και
διαχείρισης εδάφους. O Καθηγητής Leifert, του Παν. του Newcastel, συνεργάζεται επί
σειρά ετών με το Δρα Βολακάκη στα πλαίσια διαφόρων επιστημονικών δράσεων και η
εμπλοκή του στο SAGE10 γινόταν υποστηρικτικά στο Δρα Ν. Βολακάκη όπως
αναφέρεται στη σύμβαση μεταξύ ΜΦΙ και του εν λόγω επιστήμονος (βλ. σελ. 4 σημείο
IV) (Συμβάσεις Δρος Ν. Βολακάκη).
3-Δρ Γεώργιος Φραγκούλης (σύμβαση με ΙΕΒ), Γεωπόνος, Ειδικός στην
αξιολόγηση/εκτίμηση του κινδύνου “Risk Assessment” όσον αφορά στα γεωργικά
φάρμακα και στη ρύπανση εδάφους και νερού που μπορεί να προκληθεί από τη χρήση
τους. Το Σεπτέμβριο του 2012 υπογράφτηκε σύμβαση μεταξύ του εν λόγω επιστήμονος
και του ΙΕΒ με κύριο αντικείμενο τη σύνθεση-σχεδίαση και τεκμηρίωση σύνθετων
παραμέτρων που σχετίζονται με το έδαφος και το νερό και του τρόπου υπολογισμού
του σκορ τους (Σύμβαση Δρος Γ. Φραγκούλη).
4-Δρ Ιωάννης Ιωαννίδης, Ειδικός σε θέματα βιοποικιλότητας (Συμβάσεις Δρος Ι.
Ιωαννίδη). Ο Δρ Ιωαννίδης συνεργάστηκε και υπέγραψε συμβάσεις (όπως
προαναφέρεται στην προηγούμενη ενότητα) συμβάσεις με τους Δικαιούχους ΕΚΒΥ και
ΓΠΑ.
5-Δρ Διονύσιος Περδίκης (σύμβαση με ΜΦΙ), Ειδικός Εντομολόγος σε θέματα βιοοικολογίας εντομολογικών εχθρών στις πιλοτικές περιοχές του Έργου SAGE10
(Σύμβαση Δρος Δ. Περδίκη) για περίοδο που το ΓΠΑ δεν ήταν Δικαιούχος του Έργου.
Στην πορεία και μετά την αποδοχή του ΓΠΑ ως Δικαιούχου από το Συντονιστή
Δικαιούχο και την ΕΕ, ο εν λόγω επιστήμονας υπήρξε συντονιστικό μέλος της ομάδας
υλοποίησης του έργου στο φορέα του.
6-Δρ Hλίας Tραυλός (σύμβαση με ΜΦΙ), Ειδικός Zιζανιολόγος σε θέματα που
σχετίζονται με την ορθολογική αντιμετώπιση των ζιζανίων της ελιάς, και την
καταγραφή της ζιζανιοχλωρίδας σε συνεργασία με το ΜΦΙ στις 3 περιοχές του Έργου
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LIFE+-SAGE10 (Σύμβαση Δρος Η. Τραυλού). Μετά από το διάστημα της Σύμβασης,
ο εν λόγω επιστήμονας δεν συμμετείχε σε δράσεις του έργου.
7-Δρ Μιχάλης Βλαχογιάννης (σύμβαση με ΜΦΙ), Μηχανολόγος Μηχανικός,
Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Μηχανολογίας, ΤΕΙ Λάρισας σε θέματα ορθής
ρύθμισης των ψεκαστικών μηχανημάτων και μείωσης της διασποράς ψεκαστικού
νέφους στις πιλοτικές περιοχές του προγράμματος καθώς και σε εκπαιδεύσεις των
γεωπόνων των τριών περιοχών σε θέματα ψεκαστικών μηχανημάτων και ακροφυσίων
χαμηλής διασποράς (Συμβάσεις Δρος Μ. Βλαχογιάννη). Στα πλαίσια του έργου, ο Δρ
Βλαχογιάννης κατασκεύασε και διέθεσε στις περιοχές, σε συνεργασία με το ΜΦΙ,
ψεκαστικές μπάρες για προσθήκες στα ψεκαστικά οι οποίες προορίζονταν για τον
ψεκασμό των ζιζανιοκτόνων. Τέλος εκπαίδευσε του παραγωγούς σε θέματα ασφάλειας
για την αποφυγή ατυχημάτων με αγροτικά μηχανήματα.
8-Δρ Ευάγγελος Τζιρίτης (σύμβαση με ΙΕΒ), Γεωλόγος, συμμετείχε στη συλλογή και
ερμηνεία γεωλογικών, υδρογεωλογικών, υδροχημικών δεδομένων κατάστασης
υδατικών σωμάτων, επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων χημικής ποιότητας υδατικών
και εδαφικών πόρων, στην ανάπτυξη περιβαλλοντικών δεικτών αξιολόγησης της
ποιότητας των υδατικών και εδαφικών πόρων, υποστήριξη στην ανάπτυξη της
μεθοδολογίας IAP, συμμετοχή, όταν απαιτούνταν, στις δειγματοληψίες νερού και
εδάφους και συνέβαλε στη σύνταξη όλων των επιστημονικών εκθέσεων (Συμβάσεις
Δρος Ε. Τζιρίτη).
9-Κα Αννα Μαρουσοπούλου (σύμβαση με ΜΦΙ), ΤΕ Τεχνολόγος Περιβάλλοντος &
Οικολογίας, συμμετείχε στην προετοιμασία και χημική ανάλυση δειγμάτων εδάφους για
τον προσδιορισμό του ζιζανιοκτόνου glyphosate και του κύριου μεταβολίτη του amino
methyl phosphonic acid (AMPA), με χρήση της τεχνικής υγρής χρωματογραφίας
φασματομετρίας μαζών (LC-MS/MS) και στην εκτίμηση της περιβαλλοντικής
επιβάρυνσης της περιοχής από τη χρήση του εν λόγω ζιζανιοκτόνου (Σύμβαση Κας Α.
Μαρουσοπούλου).
10-Δρ Ιωάννης Ντόκος (σύμβαση με ΜΦΙ), Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, ο οποίος
πραγματοποίησε τον έλεγχο δύο αρχείων (debugging) του IAP Τoolbox ως προς τις
μακροεντολές και τις συναρτήσεις του προγράμματος LIFE09/ENV/GR/000302
SAGE10 (Σύμβαση & Αναφορά Δρος Ι. Ντόκου).
11-Κος Χρήστος Τσακώστας (σύμβαση με ΜΦΙ), Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, ο οποίος
αναβάθμισε το λογισμικό SAGEProject με την αυτόματη εισαγωγή δεδομένων από
αρχεία ΕΧCEL, στο λογισμικό (Σύμβαση Κου Χ. Τσακώστα).
12-Δρ Πέτρος Βαχαμίδης (σύμβαση με ΓΠΑ), ο οποίος πραγματοποίησε τις επιτόπιες
επισκοπήσεις στους ελαιώνες του Προγράμματος για την καταγραφή των φυτικών
ειδών και την εκτίμηση της αφθονίας τους (Σύμβαση Δρος Π. Βαχαμίδη) (Υπο-δράση
6.3.3). Ο εν λόγω επιστήμονες επεξεργάστηκε τα αποτελέσματα των μετρήσεων του σε
συνεργασία με μόνιμο προσωπικό του ΓΠΑ (Καθ. κ.κ. Καλύβας και Οικονόμου)
13-Κος Γεώργιος Ζάγκλης (σύμβαση με ΓΠΑ), ο οποίος πραγματοποίησε τις
εργαστηριακές αναλύσεις των δειγμάτων που συλλέχτηκαν από το ΓΠΑ (Σύμβαση κου
Γ. Ζάγκλη).
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14-Κα Δήμου Παρασκευή (σύμβαση με ΓΠΑ), η οποία ανέπτυξε τη γεωβάση για την
καταχώρηση όλων των στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος και των παραμέτρων που
καταγράφηκαν από το ΓΠΑ στις δειγματοληψίες (Σύμβαση κας Π. Δήμου).
15- Δρ Αγγελική Στεφοπούλου (σύμβαση με ΓΠΑ), η οποία συμμετείχε στην έκδοση
και συγγραφή των οδηγιών καλής πρακτικής και στην κατάρτιση των συμβούλωνγεωπόνων σχετικά με την αυτοφυή χλωρίδα (Σύμβαση Δρος Α. Στεφοπούλου).
16-Κα Ελισάβετ Γαβριήλ (σύμβαση με ΓΠΑ), η οποία κατέγραψε και ανέλυσε την
επίδραση των καλλιεργητικών πρακτικών στο είδος Oxalis pes caprae (Σύμβαση κας
Ε. Γαβριήλ)
17-Κα Κωνσταντίνα Αρβανίτη (σύμβαση με ΓΠΑ), η οποία συμμετείχε στις μετρήσεις
περιβαλλοντικών επιπτώσεων και παραμέτρων βιοποικιλότητας εντόμων (Σύμβαση
κας Κ. Αρβανίτη). Οι αναφορές των εξωτερικών συνεργατών του ΓΠΑ
παρουσιάζονται στο Παράρτημα 4.14.
18-Κες Αικατερίνη Αγγελάκη (σύμβαση ΜΦΙ), Στυλιανή Μαλλιαράκη (σύμβαση με
ΜΦΙ), Χρυσούλα Μανωλαράκη (συμβάσεις με ΕΚΒΥ, ΜΦΙ, ΓΠΑ), Γεωργία
Γιακουμάκη (συμβάσεις με ΕΚΒΥ, ΜΦΙ, ΓΠΑ) & Κος Σπύρος Ρέππας (συμβάση με
ΙΕΒ), Σύμβουλοι Γεωπόνοι των πιλοτικών περιοχών του Έργου (Συμβάσεις
Α.Αγγελάκη, Σ.Μαλλιαράκη, Χ.Μανωλαράκη, Γ.Γιακουμάκη & Σ. Ρέππα).
19-Δρ Σημαιάκης Στυλιανός (σύμβαση ΕΚΒΥ), Βιολόγος, Σχεδιασμός και εκτέλεση
εργασίας πεδίου, επεξεργασία δεδομένων, αποτίμηση της βιοποικιλότητας των
ασπονδύλων στα υπό εξέταση αγροτεμάχια (Σύμβαση κου Σ. Σημαιάκη). Ειδικότερα
ο κος Σημαιάκης ασχολήθηκε με το σχεδιασμός και εκτέλεση εργασίας πεδίου,
επεξεργασία δεδομένων, αποτίμηση της βιοποικιλότητας των ασπονδύλων στα υπό
εξέταση αγροτεμάχια από το ΕΚΒΥ.
20-Αλιβιζάτος Χαράλαμπος (σύμβαση ΕΚΒΥ), Ορνιθολόγος, Συμβολή στην ανάπτυξη
του παραδοτέου των Οδηγιών Καλής Πρακτικής και Διαχείριση δεδομένων του ΕΚΒΥ,
στατιστική επεξεργασία και συμβολή στην ανάπτυξη του παραδοτέου των μετρήσεων
βιοποικιλότητας (Σύμβαση κου Χ. Αλιβιζάτου).
21-Γεώργιος Μιχαλόπουλος (σύμβαση ΡόδαξΆγρο), Γεωπόνος, Συμβολή σε όλες τις
Δράσεις της ΡόδαξΆγρο (Σύμβαση κου Γ. Μιχαλόπουλου).
Το οργανόγραμμα του προγράμματος και η δομή διοίκησης φαίνεται στον Πίνακα
παρουσίασης των ομάδων με τα μέλη τους και τους ρόλους τους στο έργο (Παράρτημα
4.1.). Στα πλαίσια της Υπο-Δράσης 1.1 είχε τεθεί η βάση για την αποτελεσματική
διοίκηση και διαχείριση του προγράμματος και συστάθηκαν οι επιτροπές διαχείρισης
και η ομάδα εργασίας. Επίσης, έγινε η κατανομή των εργασιών του προσωπικού των
Δικαιούχων που συμμετέχει στο πρόγραμμα, όπως φαίνεται στο Παράρτημα 4.1.
Συναντήσεις της ΟΕ
Έχουν πραγματοποιηθεί 11 επίσημες συναντήσεις της ΟΕ και 1 ανεπίσημη (μεταξύ
μεμονωμένων εταίρων με συναφή/κοινά επιστημονικά πεδία). Ειδικότερα οι
συναντήσεις της ΟΕ που πραγματοποιήθηκαν είναι οι κάτωθι:
7-8/2/2011, Θεσσαλονίκη (ΕΚΒΥ): Στα πλαίσια της συνάντησης έγινε καθορισμός
επιστημονικών/οικονομικών υπευθύνων των ομάδων κάθε φορέα, συζητήθηκαν οι
τυπικές διαδικασίες και ο τρόπος διοίκησης του προγράμματος, καθώς και οι στόχοι και
τα παραδοτέα του. Ακολούθησε αναλυτική περιγραφή και συζήτηση επί της Μεθόδου
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IAP που προτάθηκε από την ΡόδαξΆγρο (ΙR Παράρτημα 4.1.3). Ακολούθως,
καταρτίστηκε συνοπτικό χρονοδιάγραμμα του έργου (με έμφαση στο 1ο έτος). Τα
έγγραφα της συνάντησης περιλαμβάνονται στο IR Παράρτημα 4.1.3.
 22-24/2/2011, Χώρα Τριφυλίας - Αθήνα: Η 2η Συνάντηση της ΟΕ του Προγράμματος
SAGE10 πραγματοποιήθηκε στην Χώρα Τριφυλίας, στις 22/2/2011, στα πλαίσια της
επίσκεψης των εταίρων στην περιοχή της Χώρας Τριφυλίας (ομάδα παραγωγών
ΝΗΛΕΑΣ). Συμμετείχαν ο Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της ομάδας παραγωγών
παρέχοντας πληροφορίες για την καλλιέργεια και τις εφαρμοζόμενες πρακτικές, τα
προβλήματα και τις δυνατότητες συνεργασίας στο πρόγραμμα. Η συνάντηση
συνεχίστηκε στο ΜΦΙ στις 24/2/2011, παρουσία και της Δρος Α. Κουτσολιούτσου
από την εξωτερική ομάδα παρακολούθησης του προγράμματος. Κατά τη διάρκειά της,
έγιναν παρουσιάσεις με θέμα τους εταίρους (ΕΘΙΑΓΕ, ΜΦΙ και προφορικά ΕΚΒΥ)
και τους ρόλους τους στο έργο, της Μεθόδου ΙΑΡ (από ΡόδαξΆγρο) (αρχική έκδοση)
και της πορείας υλοποίησης των δράσεων, καθώς και των Κανόνων των
Προγραμμάτων LIFE+ (από τη Δρα Α. Κουτσολιούτσου). Ακολούθησε συζήτηση επί
της Μεθόδου από την Ομάδα Εργασίας. Τα πρακτικά και οι παρουσιάσεις των
εταίρων της συνάντησης στην Χώρα Τριφυλίας περιλαμβάνονται στο IR Παράρτημα
4.1.3.
 20-21/6/2011, Θεσσαλονίκη (ΕΚΒΥ). Στην 3η αυτή Συνάντηση, οριστικοποιηθήκαν
τα παραδοτέα του Αρχικής Έκθεσης προς την ΕΕ, έγινε παρουσίαση από τον ανάδοχο
κατασκευής του λογισμικού/βάσης δεδομένων κ. Χ. Τσακώστα (εταιρεία CustomSoft)
της προτεινόμενης δομής της βάσης και συζητήθηκαν τεχνικά θέματα. Επίσης και σε
αυτή τη συνάντηση συζητήθηκε η νέα δομή της Μεθόδου και παρουσιάστηκαν από τη
Συντονίστρια και τη Δρα Μαντζούνη νέες μεθοδολογικές προσεγγίσεις. Τα πρακτικά
και οι παρουσιάσεις της συνάντησης περιλαμβάνονται στο IR Παράρτημα 4.1.3.
 5-7/12/2011, Αθήνα (ΜΦΙ): Στο πλαίσιο της 4ης συνάντησης της Ομάδας Εργασίας
έγινε η επιλογή των τριπλετών που θεωρήθηκε ότι περιγράφουν τις κυρίες επιπτώσεις
της ελαιοκαλλιέργειας στο φυσικό περιβάλλον και στον άνθρωπο. Με τη διαδικασία
αυτή τέθηκαν οι βάσεις για την τελική επιλογή των τριπλετών και παραμέτρων.
Ακόμη, σε ορισμένες τριπλέτες, αναθεωρηθήκαν και επελέγησαν οι τελικές
παράμετροι, καθώς και τα εύρη τιμών για ορισμένες εξ αυτών. Συζητήθηκαν ακόμη,
τα θέματα της αίτησης για τροποποίηση του Τεχνικού Παραρτήματος και των
οικονομικών στοιχείων, οι αλλαγές σε διοικητικό επίπεδο των φορέων, καθώς και τα
σχόλια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Inception Report του έργου. Παράλληλα
συζητήθηκε ο τρόπος υποβολής αναφορών και παραδοτέων από τους εταίρους (σε
μηνιαία βάση). Τα πρακτικά και οι παρουσιάσεις των εταίρων της 4ης συνάντησης
στην Αθήνα περιλαμβάνονται στο MTR Παράρτημα 4.2.
 14-16/2/2012, Θεσσαλονίκη (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ΙΕΒ): 5η συνάντηση της Ομάδας
Εργασίας κατά την οποία συζητήθηκαν οι μελλοντικές εργασίες όσον αφορά στην
κατάρτιση των συμβούλων γεωπόνων σχετικά με τη λίπανση, την άρδευση, τη
διαχείριση εδάφους, την αποθήκευση, τη μεταφορά, την επεξεργασία αποβλήτων και
τις φιλοπεριβαλλοντικές Ορθές Γεωργικές Πρακτικές. Επίσης, όσον αφορά στην
Μέθοδο IAP, συζητήθηκαν οι επιδράσεις από όλες τις καλλιεργητικές δραστηριότητες
στους αβιοτικούς και βιοτικούς πόρους. Η συνάντηση αυτή στην αρχή είχε θεωρηθεί
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ως άτυπη διότι δεν υπήρξε επιβεβαίωση από όλους τους Δικαιούχους ότι θα
παραβρεθούν. Τελικώς υπήρξε συμμετοχή εκπροσώπων από όλους τους Δικαιούχους.
Η ατζέντα, σύντομα πρακτικά και το παρουσιολόγιο της συνάντησης αυτής
παρουσιάζονται στο MTR ολόκληρο Παράρτημα 4.2.
 30-31/7/2012, Θεσσαλονίκη (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ΙΕΒ) : Κατά τη διάρκεια της 6ης ΟΕ
συζητήθηκε το πώς θα γίνει η τεκμηρίωση των κριτηρίων επιλογής των παραμέτρων,
της βαρύτητας και των κλάσεων τους. Επίσης, συζητήθηκαν οι πιθανοί τρόποι
υπολογισμού του σκορ μεμονωμένων τριπλετών σε περίπτωση πολλαπλών
εφαρμογών μιας δραστηριότητας σε συγκεκριμένο ελαιώνα. Τέλος αποφασίστηκε η
απεικόνιση των αγροτεμαχίων σε χάρτες να γίνει με τη μορφή πολυγώνων. Η ατζέντα,
τα πρακτικά και το παρουσιολόγιο της συνάντησης στη Θεσσαλονίκη
περιλαμβάνονται στο MTR Παράρτημα 4.2.
 8-9/10/2012, Αθήνα (ΜΦΙ) Κατά τη διάρκεια της 7ης συνάντησης οριστικοποιήθηκαν
κάποια από τα ζητήματα τα οποία τέθηκαν στην προηγούμενη Ο.Ε για τα οποία δεν
είχε ληφθεί απόφαση. Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε για τη διαβούλευση σε πρώτη
φάση να πραγματοποιηθεί μεταξύ των συνεργατών του SAGE10 αλλά και
επιστημόνων του ΓΠΑ, το οποίο δεν αποτελούσε Δικαιούχο και δεν είχε εμπλακεί στη
δόμηση της Μεθόδου. Επίσης, συμφωνήθηκε ο τρόπος και ο χρόνος που θα γίνει η
Δράση 3.7 και πραγματοποιήθηκε η τελική επιλογή των αγρο-περιβαλλοντικών
δεικτών επιδόσεων (για δοκιμή και χρήση με τα δεδομένα καταγραφών του 2011).
Τέλος, συζητήθηκαν οι υποχρεώσεις των εταίρων σχετικά με τα παραδοτέα για την
Ενδιάμεση Έκθεση του προγράμματος. Τα πρακτικά και οι παρουσιάσεις των εταίρων
της 7ης συνάντησης στην Αθήνα περιλαμβάνονται στο MTR Παράρτημα 4.2.
 11-13/03/2013, Χώρα Τριφυλίας. Κατά τη διάρκεια της 8ης Ομάδας Εργασίας
συζητήθηκαν
τα
αποτελέσματα
της
εσωτερικής
διαβούλευσης
και
προγραμματίστηκαν οι μελλοντικές εργασίες του Έργου. Πραγματοποιήθηκε Project
Management Board που αφορούσε στην αποδοχή της Ενδιάμεσης Έκθεσης και
επίσκεψη σε αγροτεμάχια της πιλοτικής περιοχής. Τέλος, συζητήθηκαν θέματα που
αφορούσαν στην Μέθοδο IAP: Περιβαλλοντικά προφίλ (Συσχέτιση με αναλύσεις και
αγροπεριβαλλοντικούς δείκτες) καθώς και στην Έκδοση ειδικών οδηγιών ως προς τις
παραμέτρους (specific prameter). Η ατζέντα, τα πρακτικά καθώς και το
παρουσιολόγιο της 8ης ΟΕ παρουσιάζονται στο FR Παράρτημα 4.3.
 21/05/2013, Αθήνα (ΜΦΙ). Στην 9η Συνάντηση της ΟΕ συζητήθηκαν τα
αποτελέσματα του 2ου σταδίου του πρώτου γύρου της εσωτερικής διαβούλευσης,
Επίσης, ελέγχθηκε η εφαρμογή Μεθόδου IAP (Προβλήματα, Έλεγχος
αποτελεσμάτων, Προτεινόμενες αλλαγές). Τέλος, συζητήθηκαν θέματα που
αφορούσαν στις Υπο-δράσεις 3.6 Training of advisors και 3.7 Calibration of advisors.
Η ατζέντα, τα πρακτικά, το παρουσιολόγιο και αρχεία εργασίας της ΟΕ
παρουσιάζονται στο FR Παράρτημα 4.3.
 5-6/12/2013, Θεσσαλονίκη (ΕΚΒΥ). Κατά την διάρκεια της 10ης ΟΕ συζητήθηκαν
θέματα που αφορούσαν στην Μέθοδο ΙAP: Παρουσίαση αποτελεσμάτων αξιολόγησης
περιβαλλοντικού προφίλ αγροτεμαχίων, σύγκριση μεταξύ παλιού και νέου
αλγορίθμου υπολογισμού των σκορ. Επίσης συζητήθηκαν ο σχεδιασμός του αρχείου
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υπολογισμού των προφίλ: ανάλυση ευαισθησίας & άλλες δυνατότητες, ο υπολογισμός
σκορ για τριπλέτες που περιέχουν παραμέτρους με πολλαπλές εφαρμογές, τα
αποτελέσματα διαβούλευσης: έως τώρα πορεία και επόμενα βήματα (βαρύτητες
παραμέτρων, υπολογισμός παραμέτρων, αλγόριθμος κτλ), το χρονοδιάγραμμα και
προγραμματισμός μελλοντικών ενεργειών ανά δράση και οι δραστηριότητες για τη
γνωστοποίηση της Μεθόδου ΙΑΡ-προετοιμασία αρχείων διαβούλευσης. Τέλος
αναλύθηκαν, θέματα Γενικής διαχείρισης για τον συντονισμό του έργου
(Διαχειριστικά προβλήματα, Σχόλια ΕΕ για την Ενδιάμεση Έκθεση, 2η δόση
χρηματοδότησης)
(Project Management Board), το Σύμφωνο Κατανόησης
(Memorandum of Understanding) μεταξύ των Προγραμμάτων SAGE10 και
oLIVECLIMA και πιθανές αλληλεπικαλύψεις μεταξύ δράσεων των 2 Προγραμμάτων.
Η ατζέντα, τα πρακτικά, το παρουσιολόγιο, φωτογραφίες και αρχεία εργασίας της ΟΕ
παρουσιάζονται στο FR Παράρτημα 4.3.
 17/07/2014 Θεσσαλονίκη (ΕΚΒΥ). Στην 11η ΟΕ συζητήθηκαν θέματα που αφορούν
στην Μέθοδο IAP (Δειγματοληπτικός έλεγχος αν έχουν περαστεί όλες οι τιμές για
όλα τα αγροτεμάχια στη βάση, μελέτη προφίλ επιλεγμένων παραγωγών και σύνδεση
με πρωτογενείς καταγραφές, έλεγχος δεικτών σε επιλεγμένους παραγωγούς των 3
περιοχών. H ατζέντα και το παρουσιολόγιο της τελευταίας OE παρουσιάζονται στο
FR Παράρτημα 4.3.
Πρέπει να σημειωθεί ότι τα πρακτικά των ΟΕ είναι σύντομα καθώς τα μέλη της
δούλευαν και διαβουλεύονταν βάσει αρχείων εργασίας της Μεθόδου ΙΑΡ τα οποία
προετοίμαζε το ΜΦΙ σε συνεργασία με τη ΡόδαξΆγρο ειδικά για τους σκοπούς της
εκάστοτε ΟΕ.
 21/12/2012, Αθήνα (ΜΦΙ). Άτυπη συνάντηση μεταξύ ΜΦΙ και ΙΕΒ κατά την οποία
συζητήθηκαν θέματα της Μεθόδου IAP και εκκρεμότητες σε τριπλέτες που άπτονται
επιπτώσεων οργανικών και ανόργανων ενώσεων σε έδαφος και νερά (κοινά
αντικείμενα μόνο των δύο φορέων). Παρουσιολόγιο της άτυπης αυτής συνάντησης
παρατίθεται στο MTR Παράρτημα 4.2. Πλέον των προαναφερόμενων συναντήσεων,
έχουν πραγματοποιηθεί σύντομες άτυπες συναντήσεις μελών της ΟΕ (6/4/2011 και
2/6/2011), κατά τις οποίες συζητήθηκε η πρόοδος του έργου, πιθανές προσεγγίσεις και
βελτιώσεις αναφορικά με τη Μέθοδο ΙΑΡ, καθώς και τα παραδοτέα του
προγράμματος (IR Παράρτημα 4.1.3).
Επίσης, μία δράση η οποία δεν ήταν προγραμματισμένη και εντάσσεται στο διοικητικό
κομμάτι του έργου ήταν ο καθορισμός των πλαισίων συνεργασίας και ανταλλαγής
δεδομένων μεταξύ των προγραμμάτων SAGE10 και του νέου Προγράμματος
oLIVECLIMA το οποίο υλοποιούνταν παράλληλα, από τον Οκτώβριο 2012 έως και τον
Ιούνιο 2014, σε κοινούς ελαιώνες με το SAGE10 στις περιοχές της Χώρας Τριφυλίας,
Πεζών και Μεραμβέλλου.
Στο πλαίσιο καθορισμού των αρχών συνεργασίας, πραγματοποιήθηκε στο ΜΦΙ στις 211-2012 συνάντηση μεταξύ των εταίρων των Προγραμμάτων SAGE10 και του
oLIVECLIMA με θέματα συζήτησης τα παρακάτω: Δράσεις και Υπο-δράσεις του
oLIVECLIMA με ειδικότερη ανάλυση σε αυτές που αλληλεπιδρούν με τις Δράσεις και
Υπο-δράσεις του SAGE10. Καθορισμός διαδικασιών, που θα καθορίζουν τους όρους
της ανταλλαγής δεδομένων και αποτελεσμάτων.
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Η πρόσκληση της Συνάντησης, τα πρακτικά και το παρουσιολόγιο παρουσιάστηκαν στο
MTR Παράρτημα 4.12.
Επίσης, πραγματοποιήθηκε Συνάντηση των επικεφαλείς των 2 έργων στις
εγκαταστάσεις της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. στη Θέρμη Θεσσαλονίκης στις 24 Οκτωβρίου
2013 με πρακτικά συνάντησης και μια τηλεδιάσκεψη (teleconference) στις 13
Νοεμβρίου 2013 με τη συμμετοχή εκπροσώπων των εταίρων ΜΦΙ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ,
Ινστιτούτο Υποτροπικών Φυτών & Ελαίας (ΙΕΥΦ, Χανίων), ΙΕΒ και ΡΟΔΑΞΑΓΡΟ.
Σε συνέχεια των παραπάνω Συναντήσεων και της επίσημης αλληλογραφίας μεταξύ των
Συντονιστών των δύο έργων, απεστάλη από το ΜΦΙ στις 12-12-13, Μνημόνιο
Κατανόησης Δράσεων των δύο έργων (Αρ. Πρωτ. 7323/12-12-13) και παρελήφθη το
αντίστοιχο υπ’ Αριθ. 121/14-1-13 έγγραφο της εταιρείας ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. Το
μνημόνιο Μνημόνιο Κατανόησης Δράσεων των δύο έργων παρουσιάζεται στο
Παράρτημα 4.4.
Στις 1-2 Μαρτίου 2012, πραγματοποιήθηκε Επιθεώρηση του έργου SAGE10 στην
περιοχή του Νηλέα (Χώρα Τριφυλίας) από την κα Κουτσολιούτσου, Monitor Expert
του Προγράμματος. Η ατζέντα της Επιθεώρησης, οι παρουσιάσεις και το
παρουσιολόγιο της Επιθεώρησης παρουσιάζονται στο FR Παράρτημα 4.10. Επίσης,
στο προαναφερθέν παράρτημα παρατίθενται οι παρουσιάσεις και η πρόοδος του Έργου
έως τότε από τους εταίρους του SAGE10 και παρουσιολόγιο. Στις 11 Σεπτεμβρίου
2013, στην Κρήτη, πραγματοποιήθηκε Επιθεώρηση του έργου SAGE10 από τη Δρα Τζ.
Βαλαώρα, External Monitor Astrale GEIE και τον κο Α. Τσάλα, Τechnical Desk
Officer, LIFE Unit, European Commission. Η ατζέντα της Επιθεώρησης, οι
παρουσιάσεις, φωτογραφίες και το παρουσιολόγιο της Επιθεώρησης παρουσιάζονται
στο Παράρτημα 4.12. Τέλος, στις 31 Οκτωβρίου 2014, στη Θεσσαλονίκη
πραγματοποιήθηκε η τελική Επιθεώρηση του Έργου από τη Δρα Κουτσολιούτσου,
Monitor Expert του Προγράμματος στο FR Παράρτημα 4.13.
Επιπρόσθετα, οι απαντήσεις στα σχόλια της ΕΕ όσον αφορά στην Επιθεώρηση στη
Χώρα Τριφυλίας και στην Αρχική Έκθεση παρατίθενται στο ΜΤR Παράρτημα 4.11,
ενώ της Επιθεώρησης στην Κρήτη και της Ενδιάμεσης Έκθεσης στο FR Παράρτημα
4.5.
Στάδιο των διμερών συμβάσεων με τους συμπράττοντες Δικαιούχους και περιεχόμενο
Υπεγράφησαν οι Συμβάσεις Συνεργασίας με τους συμπράττοντες Δικαιούχους
(εταίρους στο έργο) οι οποίες περιλαμβάνουν τους γενικούς όρους καθώς και την
αναλυτική περιγραφή των υποχρεώσεων κάθε φορέα (Παράρτημα 4.6). Έχει τελειώσει
η εκταμίευση του αναλογούντος ποσού της 1ης και 2ης δόσης χρηματοδότησης προς
όλους τους εταίρους. Η τροποποιημένη Σύμβαση Συνεργασίας μεταξύ ΜΦΙ & ΕΚΒΥ
μετά και την αποδοχή της αιτούμενης τροποποίησης της αρχικής πρότασης του Έργου
(υποβλήθηκε στην ΕΕ 02/10/2012), παρουσιάζεται στο Παράρτημα 4.7.
4.2. Αξιολόγηση του συστήματος διαχείρισης του Έργου
Το σύστημα διαχείρισης του Έργου και η συνεργασία μεταξύ των εταίρων
αξιολογήθηκε θετικά από την Ομάδα Παρακολούθησης του Έργου (σύμφωνα με τα
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επίσημα Έγγραφα που εστάλησαν από την ΕΕ). Καθ’ όλη τη διάρκεια του Έργου δεν
προέκυψαν σημαντικά προβλήματα στη διαχείριση του Έργου π.χ. ενδεχόμενες
διαφωνίες μεταξύ εταίρων επιλύθηκαν ομαλά, δεν ακυρώθηκε η πραγματοποίηση
δράσης ή παραδοτέου. Η παρακολούθηση της συνολικής επίδοσης του προγράμματος
υλοποιήθηκε κανονικά, υπήρξε επαρκής συνεργασία μεταξύ των εταίρων και
διασφαλίστηκε η ομαλή ροή πληροφοριών προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με την
προσθήκη νέου εταίρου (ΓΠΑ), λόγω του γεγονότος ότι οικονομικοί λόγοι, εμπόδισαν
τον Δικαιούχο ΕΚΒΥ να συνεισφέρει το αντίστοιχο ποσό συν-χρηματοδότησης του
έργου που του αναλογούσε και να εκπληρώσει ορισμένες υποχρεώσεις, υπήρξε αλλαγή
στο Συμβούλιο Διαχείρισης του Έργου. Επίσης, στην αρχή της συνεργασίας με τον
Δικαιούχο ΓΠΑ χρειάστηκαν πολλές συναντήσεις ώστε να ενημερωθούν οι αρμόδιοι
διοικητικοί και ακαδημαϊκοί υπάλληλοι τόσο για το διαχειριστικό όσο και για το
οικονομικό μέρος του Έργου αλλά και για την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων
υλοποίησης των δράσεων του προγράμματος.
Ο Συντονιστής ΜΦΙ με τη συσσωρευμένη και εξειδικευμένη γνώση σε θέματα
φυτοϋγείας, φυτοπροστασίας, εκτίμησης επικινδυνότητας και ασφαλούς χρήσης
γεωργικών φαρμάκων για τον άνθρωπο και το περιβάλλον, ασφάλειας των γεωργικών
προϊόντων και των τροφίμων αλλά και την υλοποίηση Ευρωπαϊκών και Εθνικών
προγραμμάτων συνείσφερε με πολύτιμο τρόπο στην άρτια διαχείριση του έργου καθώς
και σε δράσεις που αφορούσαν στην κατάρτιση των συμβούλων-γεωπόνων σε θέματα
φυτοϋγείας και επιπτώσεων και εξέδωσε Οδηγίες για Ορθές Γεωργικές Πρακτικές που
αφορούν στην ορθή διαχείριση εντομολογικών εχθρών, ασθενειών και ζιζανίων.
Πραγματοποιήθηκαν καταγραφές/δειγματοληψίες εντόμων και ζιζανίων καθώς και
αναλύσεις σε περιβαλλοντικά δείγματα (υπόγειων υδάτων από γεωτρήσεις και εδάφους)
για προσδιορισμό υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων με σκοπό την αποτίμηση της
περιβαλλοντικής επιβάρυνσης των υπό μελέτη περιοχών από γ.φ. ή σημαντικούς
μεταβολίτες τους. Επίσης εξέδωσε οδηγίες που αφορούσαν α) στη βελτίωση των
εφαρμοζόμενων πρακτικών κλαδέματος με στόχο την ελαχιστοποίηση οργανικών
υπολειμμάτων στο περιβάλλον και β) στην ορθή χρήση ψεκαστικών μηχανημάτων
εξαρτημάτων και στον οπτικό έλεγχό τους.
Η συνεισφορά του Δικαιούχου ΙΕΒ, στο πεδίο προστασίας και αειφορικής
διαχείρισης επιφανειακών και υπόγειων νερών, αειφορικής διαχείρισης αρδευομένων
εδαφών και βελτίωσης των υποβαθμισμένων εδαφών υπήρξε σημαντική.
Πραγματοποιήθηκαν αναλύσεις εδαφικών δειγμάτων και δειγμάτων αρδευτικού νερού
ώστε να εκτιμηθεί η καταλληλόλητα των αρδευτικών νερών και η θρεπτική και
φυσικοχημική κατάσταση των 200 ελαιώνων που επιλέχτηκαν σε κάθε περιοχή
μελέτης. Τα αποτελέσματα αποτύπωσαν την γενικότερη περιβαλλοντική κατάσταση
των αγροτεμαχίων καθώς και τους ενδεχόμενους κινδύνους που σχετίζονται με την
ποιοτική κατάσταση των φυσικών πόρων (εδάφους και αρδευτικού νερού). Τέλος, το
ΙΕΒ πραγματοποίησε εκπαιδεύσεις γενικής φύσεως (π.χ. τρόποι δειγματοληψιών) ενώ
με την πάροδο του χρόνου εξειδικεύτηκαν οι γεωπόνοι στην συλλογή
δεδομένων/μετρήσεων για τις παραμέτρους της Μεθόδου IAP.
Ο Δικαιούχος ΕΚΒΥ συνέβαλε σημαντικά στην ανάπτυξη και αξιολόγηση
παραμέτρων και δεικτών συνδέοντας τη βιοποικιλότητα με τις εφαρμοζόμενες
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καλλιεργητικές φροντίδες και τις πιθανές επιπτώσεις τους. Οι σύμβουλοι γεωπόνοι
εκπαιδεύτηκαν να παρακολουθούν τη βιοποικιλότητα στους ελαιώνες και να
συνεκτιμούν τον παράγοντα βιοποικιλότητα στις κατευθύνσεις που δίνουν στους
παραγωγούς (ή και στους διαχειριστές των ελαιώνων) ώστε, κατά την εφαρμογή των
διαφόρων καλλιεργητικών φροντίδων, να αποφεύγονται ή να μετριάζονται οι
επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η προοδευτική
επίλυση των προβλημάτων μέσω της υιοθέτησης ορθότερων καλλιεργητικών
πρακτικών προς όφελος του παραγωγού και της βιοποικιλότητας.
Ο Δικαιούχος ΓΠΑ συνέβαλε στην κάλυψη θεμάτων που αφορούν ειδικότερα στη
βιοποικιλότητα των εντόμων και της χλωρίδας δηλαδή στην παρακολούθηση της
πανίδας των ωφέλιμων εντόμων (ιπτάμενα και εδάφους) και της αυτοφυούς χλωρίδας
με στόχο την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Επίσης, καταχώρησε σε
γεωβάση όλα τα είδη ζιζανίων που καταγράφηκαν στις δειγματοληψίες και παρήγαγε
θεματικούς χάρτες ειδών ζιζανίων.
Ο Δικαιούχος ΡόδαξΆγρο συμμετείχε με στόχο τη στήριξη των παραγωγών για να
πετύχουν και να διατηρήσουν το εισόδημά τους μέσω της εφαρμογής Συστημάτων
Διαχείρισης, εξασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία, τη μέγιστη προστασία
του περιβάλλοντος, την καλύτερη ποιότητα του προϊόντος. Ο Δικαιούχος συνέβαλε
σημαντικά στην υλοποίηση του Έργου έχοντας τον κύριο ρόλο του ενδιάμεσου φορέα
μεταφοράς της γνώσης, της τεχνογνωσίας στη Μέθοδο ΙΑΡ, στην πράξη και στους
γεωπόνους, καθώς και των συμπερασμάτων και των επιμέρους παραδοτέων που
αφορούσαν. Η κατευθυντήρια οδηγία του EMAS που συντάχθηκε από το Δικαιούχο,
σε επίπεδο αγρού που κατατέθηκε στην Επιτροπή EMAS μετά την τυποποίηση της
Μεθόδου ΙΑP θα αποτελέσει προστιθέμενη αξία στο έργο.
Όπως φαίνεται από τα παραπάνω όλοι οι Δικαιούχοι του έργου είχαν την
εξειδικευμένη γνώση για την υλοποίηση όλων των Δράσεων του έργου. Στο σημείο
αυτό αξίζει να αναφερθεί και η καλή συνεργασία των Δικαιούχων, στις τρεις περιοχές
του Έργου (Μεραμβέλλο Λασιθίου, Πεζά Ηρακλείου και Χώρα Τριφυλίας), τόσο με τις
Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών Μεραμβέλλου και Πεζών και την Ομάδα
Παραγωγών Νηλέας όσο και με τους τοπικούς συμβούλους-γεωπόνους και τους
συμμετέχοντες εθελοντικά παραγωγούς.
Η συνεργασία και επικοινωνία με την Ομάδα Παρακολούθησης του Έργου Astrale
GEIE μέσω της Δρος Α. Κουτσολιούτσου και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν επιτυχής
και άριστη. Υπήρχε συνεχής επικοινωνία μέσω των μηνιαίων εκθέσεων και των
ετήσιων επισκέψεων της ΕΕ. Η αξιολόγηση των προαναφερόμενων επισκέψεων όσο
και των εκθέσεων προόδου πραγματοποιήθηκε μέσω επίσημων εντύπων και
ηλεκτρονικών εγγράφων. Επίσης, όποτε κρίνονταν απαραίτητο υπήρχε τηλεφωνική
επικοινωνία ή ηλεκτρονική αλληλογραφία του Συντονιστή ΜΦΙ τόσο με την Δρα Α.
Κουτσολιούτσου όσο και με την ΕΕ για την επίλυση αποριών που προέκυπταν.
5. Τεχνικό μέρος
α. Τεχνική πρόοδος, ανά εργασία
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Δράση 1: Γενική διαχείριση για το συντονισμό του έργου

Υπο-Δράση 1.1: Διαδικασία Λειτουργίας του προγράμματος
Proposed start-date: 4T 2010 / Proposed end-date: 2T 2014
Actual start-date: 4T 2010 / Actual end-date: 2T 2014

Η Υπο-δράση αυτή παρουσιάστηκε αναλυτικά στην Ενότητα 4.1. «Περιγραφή του
συστήματος διαχείρισης του Έργου» και ολοκληρώθηκε επιτυχώς.
Υπο-Δράση 1.2: Προετοιμασία κειμένων εργασίας για τη Μέθοδο ΙΑΡ
Proposed start-date: 4T 2010 / Proposed end-date: 2T
Actual start-date: 4T 2010 / Actual end-date: 4T 2014

Τα αρχεία που περιγράφουν τη μεθοδολογία ΙΑΡ όπως είχε αναπτυχθεί στο παρελθόν
από τη ΡόδαξΆγρο δόθηκαν στα μέλη της ομάδας εργασίας (ΟΕ). Επίσης,
πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις και συζητήσεις της Μεθόδου από τα μέλη των
Δικαιούχων (IR Παράρτημα 4.1.3). Τα αρχεία αυτά επικαιροποιούνταν με νέες
εκδόσεις (διαθέσιμες στο αρχείο), μετά την ολοκλήρωση κάθε μεμονωμένου κύκλου
διαβούλευσης της OE. Ειδικότερα, δόθηκαν στους εταίρους τα αρχεία περιγραφής της
Μεθόδου, στο βαθμό που αυτή είχε αναπτυχθεί μέχρι το 2005. Τα αρχεία αυτά δόθηκαν
υπό μορφή κειμένου στα αγγλικά (IR Παράρτημα 5.1-1.2.1), το οποίο στη συνέχεια
αναπτύχθηκε και στα ελληνικά (IR Παράρτημα 5.1-1.2.2). Επίσης, δόθηκαν και τα
φύλλα εργασίας της Μεθόδου, όπου περιλαμβάνονται οι τριπλέτες, οι Πλευρές, οι
Επιπτώσεις, οι Αποδέκτες και οι Παράμετροι (IR Παράρτημα 5.1-1.2.3). Έγιναν δύο
παρουσιάσεις της Μεθόδου, η 1η , το Μάιο του 2010 στη φάση απάντησης σχολίων
που στάλθηκαν από την ΕΕ μετά την αξιολόγηση της πρότασης του προγράμματος (IR
Παράρτημα 5.1-1.2.4) και η 2η , το Φεβρουάριο του 2011 (IR Παράρτημα 4.1.3).
Παραδόθηκε το σύνολο της βιβλιογραφίας που είχε αξιοποιηθεί από τη ΡόδαξΆγρο στα
χρόνια που παρήλθαν από την αρχική Μέθοδο (IR Παράρτημα 5.1-1.2.5), μέρος της
οποίας, μετά από επιλογή (ΜΦΙ- ΡόδαξΆγρο), στάλθηκε στους εταίρους. Η αποστολή
και η ανταλλαγή βιβλιογραφίας ήταν συνεχιζόμενη δράση. Αντίστοιχη εργασία όσον
αφορά στην αναζήτηση και διανομή της βιβλιογραφίας στους εταίρους
πραγματοποιήθηκε και από το Συντονιστή και τους άλλους Δικαιούχους, οι οποίοι είχαν
αναλάβει την ανασκόπηση της υποβληθείσας αλλά και νέας βιβλιογραφίας, τη
διερεύνηση των καταλλήλων μεθοδολογικών προσεγγίσεων για την ανάπτυξη της νέας
έκδοσης της Μεθόδου ΙΑΡ. Στην πορεία του Έργου, το ΜΦΙ σε συνεργασία με τη
ΡόδαξΆγρο επικαιροποίησε τα αρχεία εργασίας της Μεθόδου δημιουργώντας νέα
έκδοση, κάθε φορά που ολοκληρωνόταν ένας νέος κύκλος διαβουλεύσεων. Η
πρωτόλεια έκδοση της παρουσιάστηκε στην IR Παράρτημα 5.1-1.2.6. Έκτοτε,
αναθεωρήθηκε στο μεγαλύτερο τμήμα της. Επίσης η ΡόδαξΆγρο, παρέδωσε τα αρχικά
αρχεία των περιβαλλοντικών δεικτών και του δυναμικού παραγωγής ελαιώνα καθώς
και το βοήθημα αυτοψίας συγκέντρωσης παραμέτρων και ελέγχου, τα οποία βρίσκονται
στα Παράρτημα 1.2.1, Παράρτημα 1.2.2 και Παράρτημα 1.2.3, αντίστοιχα. Για τη
συγκεκριμένη Υπο-Δράση δεν παρατηρήθηκαν χρονικές καθυστερήσεις και έχει
ολοκληρωθεί.
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Δράση 2: Εγκατάσταση του υπόβαθρου εργασίας για τη Μέθοδο ΙΑΡ
Proposed start-date: 4T 2010 / Proposed end-date: 1T 2011
Actual start-date: 4T 2010 / Actual end-date: 1T 2014

Υπο-Δράση 2.1: Μελέτη για το καθορισμό των πλευρών, επιπτώσεων, τελικών
αποδεκτών και παραμέτρων που θα περιληφθούν στην μέθοδο IAP
Κατά τη δράση αυτή πραγματοποιήθηκε η μελέτη για το πεδίο αναφοράς της Μεθόδου
και προσδιορίστηκε το υπόβαθρο εργασίας για τη Μέθοδο Εκτίμησης/Ιεράρχησης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (IAP). Συγκεκριμένα, έγινε ανασκόπηση των Πλευρών,
των Επιπτώσεων, των Αποδεκτών και των Παραμέτρων που ελήφθησαν υπόψη. Ειδικά
όσον αφορά στις παραμέτρους, έγινε αξιολόγηση, θεσπίστηκαν τα κριτήρια επιλογής
τους και τους αποδόθηκε εύρος τιμών και βαρύτητα μέσα στις μεμονωμένες τριπλέτες.
Οι στόχοι της 2ης Δράσης, όπως και της επόμενης Δράσης 3 που σχετίζεται με την
καθαυτό Μέθοδο, αποτέλεσαν το πιο κρίσιμο σημείο για την επίτευξη των στόχων του
έργου. Μετά από συζητήσεις στα πλαίσια των 11 συναντήσεων της ΟΕ και πολλών
διμερών συζητήσεων, μέσω SKYPE, καθώς και από την ανταλλαγή επιστημονικών
απόψεων με εξωτερικούς επιστημονικούς συνεργάτες, αποσαφηνίστηκαν τα κάτωθι:
Υπο-Δράση 2.2: Αξιολόγηση παραμέτρων: 1 - θέσπιση κριτηρίων για τις
παραμέτρους
Οι αρχές που διέπουν τις προσεγγίσεις και τους ορισμούς, για την επιλογή των
Πλευρών (Aspects), Επιπτώσεων (Impacts), Αποδεκτών (Compartments) και
παραμέτρων (parameters) που αφορούν στην ελαιοκαλλιέργεια και χρησιμοποιούνται
για την κατάρτιση των Τριπτύχων (Triplets) ήταν αφενός μεν, να περιορίζεται το πεδίο
αναφοράς (δραστηριότητες, επιπτώσεις και αποδέκτες) στο περιβάλλον του
αγροτεμαχίου, ώστε οι επιπτώσεις να μπορούν να συσχετισθούν άμεσα με το αίτιο
(δραστηριότητες), αφετέρου δε, να μπορεί να γίνει αντιληπτή από τον παραγωγό η
σημασία των επιπτώσεων, ώστε να ενεργοποιηθεί πιο εύκολα για τη λήψη διορθωτικών
μέτρων. Για παράδειγμα η επίπτωση της χρήσης λιπασμάτων στην αλάτωση του
εδάφους είναι και άμεσα μετρήσιμη και κατανοητή από τον παραγωγό. Οι απώτερες
επιπτώσεις (στοιβάδα του όζοντος, ευτροφισμός) δεν περιλήφθησαν στη φάση της
ανάπτυξης της Μεθόδου. Υφίσταται όμως η δυνατότητα να ενταχθούν στο μέλλον και
οι άπω επιπτώσεις, αφού το λογισμικό έχει σχεδιαστεί με τρόπο που να επεκτείνεται και
σε παραμέτρους και σε τριπλέτες. Βάσει αυτών των αρχών, οι εταίροι κατένειμαν τα
αντικείμενα των προς επεξεργασία εννοιών για τις περιβαλλοντικές ‘Πλευρές’ και τις
παραμέτρους τους, τις ‘Επιπτώσεις’ και τους ‘Αποδέκτες’, αναλόγως με την
επιστημονική εξειδίκευση του κάθε Δικαιούχου. Η κωδικοποίηση των παραμέτρων
είναι τέτοια που να προκύπτει η συνεισφορά των επιστημονικών ομάδων και να μπορεί
να ζητηθεί από το Δικαιούχο που έχει την ευθύνη της να τροποποιήσει, εξηγήσει κλπ το
σκεπτικό του. Για κάθε στοιχείο προσδιορίστηκε και η επιστημονική ορολογία, υπό
μορφή γλωσσάριου. Οι λίστες ανά φορέα που συνθέτουν το παραδοτέο ‘List of
background information to be used for IAP’, με τις περιβαλλοντικές πλευρές,
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επιπτώσεις, αποδέκτες και παραμέτρους, καθώς και τα αντίστοιχα γλωσσάρια
παρουσιάζονται στο DL 2.
Τα κριτήρια για τον προσδιορισμό των προαναφερόμενων στην παραπάνω παράγραφο
συνιστωσών, βασίστηκαν στην επιστημονική γνώση, την εμπειρία των ερευνητών σε
επιμέρους αντικείμενα, την ευρωπαϊκή πολιτική και νομοθεσία, και είναι
εναρμονισμένα με τους ορισμούς των περιβαλλοντικών προτύπων (ISO 14001 και
EMAS). Ταυτόχρονα, ελήφθη μέριμνα ώστε να εξασφαλίζεται η λειτουργικότητα και
να διευκολύνεται η πρακτική εφαρμογή της Μεθόδου IAP. Ως παράμετροι ορίστηκαν οι
παράγοντες που επηρεάζουν τη σοβαρότητα των Επιπτώσεων (ρυθμίζοντας τις
επιμέρους συνιστώσες τους). Οι παράμετροι κατηγοριοποιήθηκαν ως (α)
περιβαλλοντικές (ΡΕ) που αφορούν στην εγγενή ευαισθησία του οικοσυστήματος και
(β) σε παραμέτρους που ελέγχονται από επιλογές του παραγωγού (ΡΡ) στα πλαίσια της
Πλευράς που εξετάζεται. Επίσης οι παράμετροι διαχωρίστηκαν σε σύνθετες
(συνδυασμός υπο-παραμέτρων) και απλές και παρουσιάζονται στο DL 2. Ο ορισμός
των κριτηρίων απόδοσης βαρύτητας σε κάθε παράμετρο αναφέρονται αναλυτικά στο
προαναφερόμενο παραδοτέο και βασίζονται σε διεθνή βιβλιογραφία ή/και σε μοντέλα,
αλγόριθμους και λογικά διαγράμματα.
Υπο-Δράση 2.3: Αξιολόγηση παραμέτρων: 2-απόδοση βαρών και τιμών στις
παραμέτρους
Οι βαρύτητες, οι κλάσεις ή και οι τιμές για όλες τις Παραμέτρους παραδίδονται από την
ΟΕ και τους Δικαιούχους. Οι Μέθοδοι εργασίας, τα κριτήρια και το θεωρητικό
υπόβαθρο περιγράφονται αναλυτικά στο DL 2 όπου επίσης παρουσιάζονται οι
Δραστηριότητες, οι Πλευρές, οι Επιπτώσεις, οι Αποδέκτες, οι Παράμετροι και οι
Τριπλέτες, με τους ανάλογους ορισμούς. Η αξιολόγηση των παραμέτρων και η
απόδοση βαρυτήτων, ανά θεματικά αντικείμενα, έγινε από τις εσωτερικές Ομάδες
Εργασίας κάθε ενός από τους Δικαιούχους με ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. Οι
παράμετροι εν συνεχεία συζητήθηκαν κατά την διάρκεια των συναντήσεων των ΟΕ (με
παραδείγματα) ως προς τα κριτήρια απόδοσης βαρύτητας σε κάθε μία από αυτές. Οι
ειδικοί ανέλυαν το σκεπτικό τους και λαμβάνονταν αποφάσεις πχ ότι το 5 δίνεται όταν
μόνο σε κάποια παράμετρο παίζει καθοριστικό ρόλο στην εκδήλωση της επίπτωσης σε
έναν αποδέκτη, ενώ το 1 όταν η παράμετρος έχει πολύ μικρή σημασία εξεταζόμενη
τόσο μεμονωμένα όσο και συναρτήσει των άλλων παραμέτρων της τριπλέτας. Οι
παράμετροι με βαρύτητα 1, 2 δεν καθορίζουν την εκδήλωση της επίπτωσης. Στις
περιπτώσεις χρήσης λογικών διαγραμμάτων, μοντέλων ή κανόνων και γνωστών
αλγορίθμων, η μεθοδολογία που ακολουθούνταν παρουσιάζονταν στην ΟΕ η οποία και
συζητούσε τις προτεινόμενες προσεγγίσεις. Στην πορεία του πρώτου έτους, έγιναν
πολλές συζητήσεις που αφορούσαν στα κριτήρια βαθμονόμησης των παραμέτρων.
Αποκορύφωμα αυτής της διεργασίας υπήρξε και η εσωτερική διαβούλευση και
συμπλήρωση του σχετικού ερωτηματολογίου. Μετέπειτα στάδιο αποτέλεσε η
εξωτερική διαβούλευση της οποίας τα αποτελέσματα επεξεργαζόμενα βάσει πάλι
κανόνων στατιστικής, παγίωσαν τις τιμές των βαρυτήτων των παραμέτρων στην
παρούσα έκδοση της Μεθόδου ΙΑΡ (βλέπε επίσης Δράση 3.3).
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Παραδείγματα κριτηρίων παραμέτρων και τριπλετών παρουσιάζονται κάτωθι:
Παραδείγματα παραμέτρων της τριπλέτας που αφορά στις δραστηριότητες εκτέλεση
φυτοπροστασίας σε σχέση με την επικινδυνότητα για τον άνθρωπο (καλλιεργητή)
περιγράφονται στον Πίνακα: 2.1. Επίσης στον Πίνακα 2.2 παρουσιάζεται παράδειγμα
σύνθετης παραμέτρου περιβάλλοντος.

ΒΛΑΠΤΙΚΟΤΗΤΑ

Βαθμός στον οποίο ένα φ.π. μπορεί
να προκαλέσει ανεπιθύμητες
ενέργειες στον άνθρωπο με
αποτέλεσμα την πρόκληση βλαβών
στη λειτουργική του ικανότητα ή
στην ικανότητά του να
ανταποκρίνεται σε πρόσθετο στρες
ή την αυξημένη ευαισθησία του
έναντι σε άλλους βλαβερούς
εξωγενείς παράγοντες.
Είναι παράγωγη παράμετρος
εφαρμογής: υπολογίζεται στο EMSIAP (φυτοπροστασία) και κατόπιν
εισάγεται στο λογισμικό. Η
ημερομηνία μέτρησης της
παραμέτρου πρέπει να συμπίπτει με
την ημερομηνία εφαρμογής της
δραστηριότητας (φυτοπροστασία)
όπως αυτή καταγράφεται στο EMS

ΟΧΙ

PP

Κάθε
φορά

Κλάσεις

Συχνότητα
καταγραφής

Κατηγορία

Σύνθετη

Περιγραφή

Παράμετρος

Πίνακας 2.1. Παραδείγματα απλών και σύνθετων παραμέτρων που αφορούν που
συνδέονται με επιλογές του παραγωγού

5 κλάσεις:
ΜΗ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ∞/
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙ
ΗΤΗΣ#
ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ/
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠ
ΟΙΗΤΗΣ†
ΤΟΞΙΚΟ
ΠΟΛΥ
ΤΟΞΙΚΟ
∞

Ερεθιστικό
από δέρματος,
των ματιών ή
από αναπνοής.
#

Ευαισθητοποιητ
ής του
δέρματος,
†

Ευαισθητοποιητ
ής από
αναπνοής
ΕΚΘΕΣΗ
ΨΕΚΑΣΤΗ ΣΕ ΦΠ

Έκθεση του ψεκαστή κατά την
ανάμιξη/φόρτωση και την
εφαρμογή του φ.π.
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Περιλαμβάνει τις υποπαραμέτρους:
BPIPA69 Έλεγχος
κατάλληλων για ψεκασμό
συνθηκών (π.χ. άνεμος,
υγρασία, θερμοκρασία κλπ)
(ΝΑΙ-ΥΠΕΡΒΑΣΗ≤10%ΥΠΕΡΒΑΣΗ>10% )
BPIPA67 Συντήρηση
εξοπλισμού (ΝΑΙ-ΟΧΙ)
Σωστή ρύθμιση και χρήση
εξοπλισμού (ΝΑΙ-ΟΧΙ)
BPIPA70 Τεχνική ψεκαστή
(ΚΑΛΗ-ΚΑΚΗ)
BPIPA65 Τήρηση δόσης
εφαρμογής (ΝΑΙ-ΟΧΙ)
BPIPA66 Χρήση
προτεινόμενων μέσων
ατομικής προστασίας (ΝΑΙΟΧΙ)

PP

Κάθε
φορά

3 κλάσεις:
ΑΠΟΔΕΚΤΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΜ
Η
ΜΗ
ΑΠΟΔΕΚΤΗ
(βλ. Εικόνα 2.1)
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Εικόνα 2.1. Μέρος λογικού διαγράμματος αξιολόγησης των περιπτώσεων της πιθανής
έκθεσης του ψεκαστή σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα το οποίο έχει ενσωματωθεί στο
IAP Toolbox

Πίνακας 2.2. Παράδειγμα σύνθετης παραμέτρου περιβάλλοντος
Τύπος

Παράμετρος

ΡΡ

Κίνδυνος
διάβρωσης*

Τρόπος
Καταγραφ
ής
Τεκμηρίωση

Τρόπος υπολογισμού

Υπολογίζεται βάσει των εξής δεδομένων:
 Συντελεστής διαβρωτικότητας της βροχόπτωσης (R)
 Συντελεστής εδαφικής διαβρωσιμότητας (K)
 Τοπογραφικός συντελεστής (LS)
 Συντελεστής φυτοκάλυψης (C)
 Συντελεστής διαχείρισης των εδαφών κατά της διάβρωσης (Ρ)
Για τον υπολογισμό της παραμέτρου αυτής, χρησιμοποιείται η
εξειδικευμένη προσέγγιση ‘Revised Universal Soil Loss Equation
(RUSLE, Renard et al., 1997). Το Revised Universal Soil Loss
Equation (RUSLE) είναι ένα εμπειρικό μοντέλο που χτίστηκε βάσει
του Universal Soil Loss Equation, USLE (Wischmeier and Smith,
1978). Ο υπολογισμός βασίζεται στην παρακάτω εξίσωση (Renard et
al., 1997): 𝑨 = 𝑹 𝒙 𝑲 𝒙 𝑳𝑺 𝒙 𝑪 𝒙 𝑷
Eq.1 where
A is the average soil loss per unit area (t ha-1 year-1),
R is the rainfall erosivity factor (MJ mm ha-1 h-1 year-1),
K is the soil erodibility factor (t ha h ha-1 MJ-1mm-1),
L is the slopelength factor (-),
S is the slope steepness factor (-),
C is the vegetation and management factor (-),
P is the conservation support practice factor.
L, S, C, and P are all dimensionless.
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Δράση 3: Σχεδιασμός της Μεθόδου ΙΑΡ
Proposed start-date: 4T 2010 / Proposed end-date: 1T 2011
Actual start-date: 1T 2011 / Actual end-date: 2T 2014

Υπο-Δράση 3.1: Μέθοδος IAP- Θέσπιση περιβαλλοντικών δεικτών επιπτώσεων /
παραμέτρων
Οι αγρο-περιβαλλοντικοί δείκτες είναι εργαλεία ανάλυσης της σχέσης μεταξύ γεωργίας
και περιβάλλοντος και χρησιμοποιούνται για την μελέτη των τάσεων αυτών. Οι δείκτες
πρέπει να επιλέγονται με τέτοιο τρόπο που να καλύπτουν τόσο τις θετικές όσο και τις
αρνητικές επιπτώσεις άσκησης της γεωργίας στο περιβάλλον. Οι αγρο-περιβαλλοντικοί
δείκτες πρέπει να εφαρμόζονται σε σενάρια μεμονωμένων περιπτώσεων “ case-by-case
basis” και με τη βοήθεια τους να μπορεί να αναδειχτεί η αειφορία των γεωργικών
συστημάτων σε βάθος χρόνου αλλά και να λαμβάνεται ποσοτική πληροφορία άσκησης
της γεωργικής δραστηριότητας.
Το κριτήριο για την επιλογή κάθε περιβαλλοντικού δείκτη στο πρόγραμμα SAGE10
ήταν να δίνει την δυνατότητα να μετρηθεί έμμεσα (κυρίως) ή άμεσα η μεταβολή της
περιβαλλοντικής επίδοσης ως αποτέλεσμα της μεταβολής των γεωργικών πρακτικών
που ακολουθούν οι παραγωγοί, βάσει των οδηγιών που δίνονται από τους γεωπόνους
μετά την ανάλυση / ιεράρχηση των επιπτώσεων με τη χρήση της Μεθόδου ΙΑΡ.
Ως «περιβαλλοντική επίδοση» νοείται το σημείο στο οποίο βρίσκεται το αγροπεριβάλλον για ένα αγροτεμάχιο ως προς τα καθοριστικά γι’ αυτό μεγέθη, είτε
πρόκειται για περιβαλλοντικές πλευρές, για επιπτώσεις ή για καθοριστικές
παραμέτρους. Αρά, ο στόχος του έργου και της εφαρμογής της Μεθόδου ΙΑP ήταν και
είναι να μπορεί να τεκμηριωθεί η βελτίωση ή η επιδείνωση της επίδοσης κάθε
αγροτεμαχίου μέσω της μεταβολής των δεικτών και να επαληθευθεί (όπου αυτό είναι
δυνατόν) με μετρήσεις των εργαστηριακά μετρήσιμων περιβαλλοντικών δεικτών.
Για την επιλογή των προτεινόμενων Αγρο-Περιβαλλοντικών Δεικτών λήφθηκαν υπόψη
οι προτεινόμενοι δείκτες:
1. από οργανισμούς όπως ο ΟΟΣΑ που προτείνει ως δείκτες τους παρακάτω: πχ α)
Nitrogen inputs /Quantity of nitrogen from Fertilizers, Livestock manure, Other inputs,
β) Share of monitoring sites in agricultural areas where one or more pesticides are
present in groundwater κ.α.
2. από το πρόγραμμα IRENA πχ α) Δείκτης 8: ποσότητες χρησιμοποιούμενων
φωσφορούχων (P) λιπασμάτων β) Δείκτης 9: Κατανάλωση φυτοφαρμάκων προτείνονται από το πρόγραμμα δύο δείκτες: i) Δείκτης χρήσης φυτοφαρμάκου,
σταθμισμένος ώστε να λαμβάνει υπόψη τα διάφορα είδη τοξικότητας και τα πρότυπα
χρήσης κλπ ii) χρήση φυτοφαρμάκου, ταξινομούμενη σύμφωνα με εγγενή
χαρακτηριστικά πχ τοξικότητα σε μη στοχούμενα είδη όπως η πανίδα κα
3. από το ΕΥΡΩΠAIKO ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΟPERA που προτείνει
δείκτες όπως πχ products classified as hazardous for bees, impact of spray applications
on
non-target
organisms
like
aquatics
(http://operaresearch.eu/files/repository/../_Indicators_and_Quantitative_Targets_SUD.pdf)
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4. που καταγράφονται από Κράτη Μέλη της ΕΕ (πχ Pesticide Load Index «ποσότητα
φπ/έκταση εφαρμογής», ποσοστό αγροτεμαχίων που έλαβε εφαρμογή φπ, όγκος νερού
σε κμ/στρέμμα συνολικά ετησίως, οργανική ουσία του εδάφους (%), κα
Ο κατάλογος με τους επιλεχθέντες δείκτες στα πλαίσια του προγράμματος και οι τιμές
που παίρνουν στις διαφορετικές περιοχές παρουσιάζονται αναλυτικότερα στο DL_3.1.
Σε αυτό το σημείο πρέπει να σημειωθεί ότι για τα δεδομένα καταγραφών του 2011
είχαν υπολογιστεί και παραδοθεί στο MTR 29 δείκτες συνολικά ενώ μετά και τη φάση
επιστημονικής διαβούλευσης της ΟΕ ως προς τη χρησιμότητά τους υπολογίστηκαν για
κάθε αγροτεμάχιο για όλα τα έτη και παραδίδονται 68 δείκτες. Ο υπολογισμός των
δεικτών πραγματοποιείται μαζί με το αγρο-περιβαλλοντικό προφίλ κάθε αγροτεμαχίου
με μακροεντολές που έχουν εισαχθεί στο IAP ToolBox κάνοντας χρήση δεδομένων που
προέρχονται από το SAGEProject ή και τα συνοδευτικά αρχεία βιβλιοθηκών.
Στον Πίνακα 3.1.1 παρουσιάζοντα ενδεικτικά δείκτες που έχουν υπολογιστεί για
αγροτεμάχιο, παραγωγού από την Ομάδα του ΝΗΛΕΑ στα τρία επίπεδα δηλ.
αγροτεμαχίου, της εκμετάλλευση του παραγωγού (σύνολο αγροτεμαχίων του ίδιου
παραγωγού) και περιοχής ΝΗΛΕΑ στην Χώρα Τριφυλίας.
Πίνακας 3.1.1. Παραδείγματα δεικτών (AGREPIS) δραστηριοτήτων όπως οι άρδευση
και η φυτοπροστασία
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Ποσοστό αγροτεμαχίων που έλαβε εφαρμογή φπ

*

100%

57%

*

100%

60%

AGREPI.03

Ποσοστό έκτασης που έλαβε εφαρμογή φπ από το σύνολο της
έκτασης αναφοράς
Ποσοστό αγροτεμαχίων που έτυχε χημικής διαχείρισης ζιζανίων

*

100%

33%

AGREPI.04

Ποσοστό έκτασης που έτυχε χημικής διαχείρισης ζιζανίων

*

100%

34%

Ποσότητα δραστικών ουσιών σε κιλά/στρέμμα (ο παρονομαστής
αφορά στο σύνολο της έκτασης της ομάδας).
Ποσότητα δο επιμέρους ομάδων φπ (εντομοκτόνα) ανά έκταση
εφαρμογής (σε κιλά/στρέμμα)
Ποσότητα δο επιμέρους ομάδων φπ (μυκητοκτόνα) ανά έκταση
εφαρμογής (σε κιλά/στρέμμα)
Ποσότητα δο επιμέρους ομάδων φπ (ζιζανιοκτόνα) ανά έκταση
εφαρμογής (σε κιλά/στρέμμα)
Ποσοστό έκτασης όπου έγινε εφαρμογή ήπιων ΦΠΠ (Μη
ταξινομημένα)
Ποσοστό χειριστών που χρησιμοποιούν μέσα ατομικής προστασίας

0,17

0,16

0,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,03

0,17

0,16

0,09

-

0%

25%

*

*

100%

Ποσοστό αγροτεμαχίων που εφαρμόζει φπ με σήμανση «τοξικό» για
τις μέλισσες
Ποσοστό αγροτεμαχίων που εφαρμόζει φπ με σήμανση «τοξικό» ή
«πολύ τοξικό» για τους υδρόβιους οργανισμούς

-

0%

17%

*

100%

57%

-

-

16,7%

-

-

73,3%

-

-

10,0%

-

-

0%

0,00

0,0%

77

AGREPI.01
AGREPI.02

AGREPI.09
AGREPI.10
AGREPI.11
AGREPI.12
AGREPI.85
AGREPI.13
AGREPI.16
AGREPI.17
AGREPI.36
AGREPI.37
AGREPI.38
AGREPI.38.1
AGREPI.39

ΑΡΔΕΥΣΗ
Ποσοστό αγροτεμαχίων ετησίως που αρδεύονται, ανά Μέθοδο
άρδευσης (Στάγδην)
Ποσοστό αγροτεμαχίων ετησίως που αρδεύονται, ανά Μέθοδο
άρδευσης (Μικροκαταιονισμός)
Ποσοστό αγροτεμαχίων ετησίως που αρδεύονται, ανά Μέθοδο
άρδευσης (Μικτό Σύστημα)
Ποσοστό αγροτεμαχίων ετησίως που αρδεύονται, ανά Μέθοδο
άρδευσης (Κατάκλιση)
Όγκος νερού σε κμ/στρέμμα συνολικά ετησίως
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AGREPI.41

Κατανάλωση ενέργειας για την άρδευση ανά έτος kWh/στρέμμα

AGREPI.42

Ποσοστό αγροτεμαχίων που αρδεύονται με κατάλληλο νερό

AGREPI.40

AGREPI.45

Ποσοστό έκτασης ελαιώνων για τους οποίους καθορίζονται από
γεωπόνους οι ανάγκες για νερό
Ποσοστό αγροτεμαχίων για τα οποία καθορίζονται από γεωπόνους οι
ανάγκες για νερό
Ποσοστό αγροτεμαχίων στα οποία η ποσότητα νερού που
εφαρμόστηκε υπερβαίνει τη συνιστώμενη
Ποσοστό αγροτεμαχίων με απώλειες αρδευτικού δικτύου <10%

AGREPI.84

Ποσοστό έκτασης ξηρικών ελαιώνων

AGREPI.43
AGREPI.44

0,00
-

0,0%
0,0%

76
100%
0%

-

0%

0%

-

-

0%

*

100,0%

100%
68%

-: δεν εφαρμόζεται στο αγροτεμάχιο, * :εφαρμόζεται στο αγροτεμάχιο

Οι μεταβολές των δεικτών είναι μια ένδειξη αλλαγής των δραστηριοτήτων στις τρεις
πιλοτικές περιοχές. Είκοσι έξι (26) δείκτες σε Πεζά, 28 σε Μεραμβέλλο και 23 στη
περιοχή της Χώρας Τριφυλίας μεταβλήθηκαν από το σύνολο των 68 δεικτών που έχουν
ενταχθεί στο ΙΑΡ Toolbox και υπολογίζονται ανά περιοχή (Πίνακας 3.1.2). Οι
μεταβολές δεν συνδέονται μονοσήμαντα με τη Μέθοδο ΙΑP, αλλά σε μία πιο
προσεχτική ανάγνωσή τους θα δει κανείς τα παρακάτω (αναφέρονται ενδεικτικά
παραδείγματα):
Α) Το ποσοστό αγροτεμαχίων που έτυχε χημικής διαχείρισης ζιζανίων μειώθηκε στο
Μεραμβέλλο και στη Χώρα Τριφυλίας με αποτέλεσμα η τριπλέτα ‘εκτέλεση
φυτοπροστασίας (διαχείριση ζιζανίων)-μεταβολή βιοποικιλότητας-χλωρίδα’ να μειώνεται
ως προς τη συχνότητα που καταλαμβάνει πρώτες θέσεις (βλέπε Δράση 7) και
παράλληλα τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων στο έδαφος (ζιζανιοκτόνων) να
μειώνονται αισθητά το 2013 σε σχέση με το 2011 στην περιοχή του ΝΗΛΕΑ, όπου
γίνεται εκτεταμένη εφαρμογής τους. Από το παραπάνω φαίνεται ότι η εφαρμογή της
Μεθόδου ΙΑΡ και οι οδηγίες είχαν ως αποτέλεσμα τη βελτίωση των πρακτικών
διαχείρισης της ζιζανιοχλωρίδας.
Β) Το ποσοστό αγροτεμαχίων στα οποία εφαρμόστηκαν εντομοκτόνα τοξικά για τις
μέλισσες μειώθηκαν στο Μεραμβέλλο, αν και αυξήθηκε η ποσότητα εντομοκτόνων που
χρησιμοποιήθηκαν ανά στρέμμα από το 2011 έως το 2013 (από 4 σε 7, 8
γραμμάρια/στρέμμα, αντίστοιχα). Επίσης μειώθηκε και το ποσοστό των αγροτεμαχίων
που εφαρμόστηκαν σκευάσματα τοξικά για υδρόβιους οργανισμούς στην ίδια περιοχή.
Από τους παραπάνω δείκτες αντιλαμβάνεται κανείς ότι αν και η χρήση εντομοκτόνων
αυξήθηκε ποσοτικά εν τούτοις οι κίνδυνοι από τη χρήση τους για οργανισμούς μη
στόχους μειώθηκε, γεγονός που συνεπάγεται ποιοτική βελτίωση.
Γ) Αν κάποιος εξετάσει δύο άλλους σημαντικούς δείκτες όπως το ποσοστό
αγροτεμαχίων που κλαδεύτηκαν σύμφωνα με τις οδηγίες για εφαρμογή ορθών
πρακτικών για τη βιοποικιλότητα που είναι ιδιαίτερα χαμηλό και ποσοστό
αγροτεμαχίων που κάνουν καύση κλαδιών που είναι υψηλό, θα κατανοήσει γιατί οι
τριπλέτες που αφορούν στο κλάδεμα και στη μεταβολή της βιοποικιλότητας της
ιπτάμενης πανίδας καταλαμβάνουν την πρώτη θέση στην κατάταξη των σκορ,
παίρνοντας πολύ υψηλές τιμές, κάνοντας σαφές ότι η προστασία της βιοποικιλότητας
(πχ ιπτάμενης πανίδας) πρέπει να εστιαστεί στη διαχείριση των υπολειμμάτων
κλαδέματος και στον τρόπο που αυτό πρέπει να γίνεται για να ελαχιστοποιηθούν οι
επιπτώσεις.
Δ) Στον πίνακα που ακολουθεί, παρατηρείται για τον δείκτη «Ποσοστό αγροτεμαχίων
στα οποία ο παραγωγός ακολούθησε την συνιστώμενη λιπαντική αγωγή του ειδικού»
και για την περιοχή ΝΗΛΕΑ τιμή 0.025, 0.295, 0.655 για τα έτη 2011, 2012 και 2013,
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αντίστοιχα. Επομένως, στην περιοχή αυτή, παρατηρείται συστηματικά αυξανόμενος
αριθμός παραγωγών που έλαβαν υπόψη τη συνιστώμενη λιπαντική αγωγή που
προτάθηκε μέσω της εφαρμογής της Μεθόδου. Σημειώνεται ωστόσο, ότι η μη
αποτύπωση της τάσης αυτής σε μια άλλη περιοχή ή για κάποιον άλλο δείκτη δεν
συνεπάγεται αστοχία ή αδυναμία εφαρμογής της Μεθόδου, καθώς υπάρχει μια σειρά
άλλων παραγόντων που επηρεάζουν την τιμή του δείκτη. Έτσι, για το συγκεκριμένο
δείκτη, η λιπαντική αγωγή δόθηκε μεν σε κάθε παραγωγό και για κάθε αγροτεμάχιό
του, αλλά οι παραγωγοί μπορεί να μην την εφάρμοσαν για λόγους μη σχετιζόμενους με
την αποτελεσματικότητα της Μεθόδου. Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής λόγοι: (α)
λόγω οικονομικής κατάστασης ο παραγωγός αδυνατεί να επιβαρυνθεί το κόστος
προμήθειας του λιπάσματος, (β) για συγκεκριμένη καλλιεργητική περίοδο δεν
αναμένεται παραγωγή ελαιοκάρπου και ο παραγωγός αποφασίζει προς εξοικονόμηση
πόρων την μη εφαρμογή λιπαντικής αγωγής κλπ.
Ε) Ένα τελευταίο παράδειγμα αποτύπωσης της θετικής επίδρασης της εφαρμογής της
Μεθόδου ΙΑΡ, αναφέρεται η περιεκτικότητα των αγροτεμαχίων σε οργανική ουσία
εδάφους. Συγκεκριμένα, στον δείκτη «Ποσοστό αγροτεμαχίων με ανεπαρκή οργανική
ουσία (%)», αποτυπώνεται σταθερά η μείωση του ποσοστού των αγροτεμαχίων με
ανεπαρκή περιεκτικότητα σε οργανική ουσία για το σύνολο των αγροτεμαχίων και των
τριών περιοχών υλοποίησης του έργου. Το γεγονός αυτό αντικατοπτρίζει με σαφήνεια
την επιτυχία εφαρμογής της Μεθόδου, δεδομένου ότι ο περιορισμός της
ελλειμματικότητας της περιεκτικότητας του εδάφους σε οργανική ουσία δεν είναι
αποτέλεσμα της τροποποίησης μιας μόνο επιμέρους παραμέτρου του καλλιεργητικού
συστήματος (π.χ. λιπαντική αγωγή), αλλά της βελτίωσης ενός συνδυασμού
παραμέτρων, όπως μεταξύ άλλων η ενσωμάτωση, η μη χημική καταπολέμηση, η
αποφυγή άροσης κλπ.
Πίνακας 3.1.2: Τιμές δεικτών για την καλλιεργητική περίοδο 2011, 2012 και 2013 στις
τρεις πιλοτικές περιοχές και μεταβολές των τιμών τους ανά έτος (στις περιπτώσεις που
αναφέρονται ποσοστά το 1 δηλώνει το 100%, E επιδιωκόμενη αλλαγή)

Όγκος νερού σε κ.μ./στρέμμα συνολικά
ετησίως
Ποσοστό αγροτεμαχίων που κλαδεύτηκαν
κάθε χρόνο
Ποσοστό αγροτεμαχίων ετησίως που

2011

0,565

0

0,025

2012

0,625

0,425

0,295

2013
2011

0,52
0,191

2012

0,179

2013

0,245

2011

Ε

0,25
0,1985

Ε

0,188

0,16

0,183

33,96

88,70

59,40

2012

33,7

213,21

77,34

2013

71,98

261,27

48,58

2011

0,795

0,135

0,545

2012

0,61

0,21

0,525

2013

0,75

0,285

0,495

2011

0,231

0,338

0,727
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Ε

Ε

0,655
0,177

0,191
Ε

ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΝΗΛΕΑ

ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΜΕΡΑΜΒΕΛ
O

ΠΕΖΑ

Ελαιοπεριεκτικότητα καρπού

ΕΤΗ
Ποσοστό αγροτεμαχίων στα οποία ο
παραγωγός ακολούθησε την συνιστώμενη
λιπαντική αγωγή του ειδικού

ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΔΕΙΚΤΕΣ (AGREPIS)

Ε

Ε

Ε
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αρδεύονται, ανά Μέθοδο άρδευσης
(Μικροκαταιονισμός)

2012

0,6

2013

0,571

Ποσοστό αγροτεμαχίων ετησίως που
αρδεύονται, ανά Μέθοδο άρδευσης (Μικτό
Σύστημα)

2011
2012

0,077
0

2013

0

Ποσοστό αγροτεμαχίων ετησίως που
αρδεύονται, ανά Μέθοδο άρδευσης
(Στάγδην)

2011
2012

0,692
0,4

2013

0,429

Ποσοστό αγροτεμαχίων με ανεπαρκή
οργανική ουσία (%)

2011

0,08

0,015

0,06

2012

0,08

0,015

0,06

2013

0,06

2011
2012

1
1

1
1

0,909
1

2013

1

0,936

1

2011

0,56

0,52

0

2012

0,61

0,44

0

0,44

0

Ποσοστό αγροτεμαχίων με απώλειες
αρδευτικού δικτύου <10%
Ποσοστό αγροτεμαχίων με παρουσία
φωλιών πουλιών

Ε

Ε

Ε

Ε

Ε

0,35

0,73

0,298

0,656

0
0

0,136
0,1

0

0,069

0,66
0,65

0,136
0,167

0,70

0,005

Ε

Ε

Ποσοστό αγροτεμαχίων όπου γίνεται
εδαφοκατεργασία (Καλλιεργητής)
ετησίως

2011

0,14

0,025

0,015

2012

0,075

0,11

0,01

2013

0,12

Ποσοστό αγροτεμαχίων όπου γίνεται
εδαφοκατεργασία (Κόσα - Τσουγκράνα)
ετησίως

2011
2012

0
0

0,1
0,035

2013
2011

0
0

0,095
0,01

2012

0

0,01

2013
2011

0
0,3

0
0,01

2012

0,285

0,015

Ποσοστό αγροτεμαχίων όπου γίνεται
εδαφοκατεργασία (Υνιά) ετησίως
Ποσοστό αγροτεμαχίων όπου γίνεται
εδαφοκατεργασία (Φρέζα) ετησίως

Ε

Ε

0
0,015
0

Ε

0,015
0,29
0,2

Ε

0,235

2011

0,09

0,005

0,015

2012

0,015

0,035

0,065

2013

0,155

Ποσοστό αγροτεμαχίων που αρδεύονται
με κατάλληλο νερό

2011
2012
2013
2011

1
1
1
0,185

0,462
0,936
0,83
0

2012
2013
2011

0,105
0,18
0,405

0,09

2012

0,445

0,51

0,355

2013

0,54

0,675

0,475

2011

0,135

0,315

0,375

2012

0,21

0,36

0,465

2013

0,095

0,325

2011

0,55

0,26

0,595

2012

0,605

0,25

0,57

2013

0,635

0,04

0,64

Ποσοστό αγροτεμαχίων που γίνεται
θρυμματισμός κλαδιών
Ποσοστό αγροτεμαχίων που δεν έλαβε
κανενός είδους διαχείριση εδάφους /
ζιζανίων.
Ποσοστό αγροτεμαχίων που δεν
πραγματοποιήθηκε εδαφοκατεργασία
Ποσοστό αγροτεμαχίων που έλαβε
εφαρμογή φ.π.
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0,075
0,665
Ε

Ε

0
0

2013

0,145

Ε

0

Ποσοστό αγροτεμαχίων όπου τα κλαδιά
χρησιμοποιούνται ως καύσιμο ή
κομποστοποιούνται

Ε

0

Ε

Ε

0,125

0,665

0

Ε

0,276

2013

Ε

Ε

Ε

Ε

Ε

0,21

Ε

0,115
0,818
1
1
0

Ε

0,025
Ε

Ε

Ε

0,055
0,38

0,33

34

Ποσοστό αγροτεμαχίων που έτυχε
διαχείρισης ζιζανίων με βόσκηση

2011

0

0,165

0

2012

0

0,305

0

2013

0

0,23

2011

0,135

0,15

0,375

2012

0,21

0,055

0,465

2013

0,095

0,095

0,33

2011

0,3

0,01

0,405

2012

0,32

0,005

0,33

2013

0,36

0,005

2011

0,16

0,05

0,255

2012

0,215

0,075

0,165

2013

0,17

0,03

2011

0,55

0,17

0,595

2012

0,555

0,215

0,57

2013

0,55

0,04

2011

0,585

0,01

0,025

2012

0,49

0,1

0,3

2013
2011
2012

0,505
0,32
0,22

Ε

0,185
0,005
0,04

0,335
0,26
0,315

2013

0,2

Ε

0,015

0,3

2011

0,048

0,0162

0,236

2012

0,066

0,1634

0,255

2013

0,119

0

0,153

2011

0,594

0,399

0,45687

2012

0,590

0,643

0,485

2013

0,473

0,287

0,692

2011

0,121

0,008

0,041

2012

0

0,074

0

2013

0

0,017

0,207

2011

0,551

0,420

0,624

2012

0,557

0,516

0,597

2013

0,677

0,113

2011

0,348

0,049

0,402

2012

0,346

0,001

0,340

2013
2011
2012
2013
2011
2012

0,350
0,022
0
0,005
1
1

0,001
0
0
0,046
0,455
0,875

Ε

2013

1

0,67

Ε

Ποσοστό χειριστών που εφαρμόζουν με
ακρίβεια τη Μέθοδο τριπλού ξεπλύματος

2011
2012

1
0,965

0,456
0,875

Ποσοστό χειριστών που χρησιμοποιούν

2013
2011

1
0,75

0,667
0,454

Ποσοστό αγροτεμαχίων που έτυχε
διαχείρισης ζιζανίων με χορτοκοπή
Ποσοστό αγροτεμαχίων που έτυχε χημικής
διαχείρισης ζιζανίων
Ποσοστό αγροτεμαχίων που εφαρμόζει
φ.π. με σήμανση «τοξικό» για τις μέλισσες
Ποσοστό αγροτεμαχίων που εφαρμόζει
φ.π. με σήμανση «τοξικό» ή «πολύ
τοξικό» για τους υδρόβιους οργανισμούς
Ποσοστό αγροτεμαχίων που κάνουν
καύση κλαδιών

Ποσοστό αγροτεμαχίων που κλαδεύτηκαν
σύμφωνα με τις οδηγίες για εφαρμογή
ορθών πρακτικών για τη βιοποικιλότητα.
Ποσοστό έκτασης οπου εγινε εφαρμογή
ηπιων ΦΠ (Μη ταξινομημένα)
Ποσοστό έκτασης οπου εγινε εφαρμογή
λιπάσματος
Ποσοστό έκτασης όπου έγινε χρήση
οργανικών λιπασμάτων
Ποσοστό έκτασης που έλαβε εφαρμογή
φ.π. από το σύνολο της έκτασης αναφοράς
Ποσοστό έκτασης που έτυχε χημικής
διαχείρισης ζιζανίων
Ποσοστό έκτασης που κλαδεύτηκε
αυστηρά (κλάδεμα ανανέωσης) κάθε
χρόνο
Ποσοστό καλλιεργητών που
ελέγχουν/ρυθμίζουν το ψεκαστικό
μηχάνημα πριν την κάθε εφαρμογή φ.π. +
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Ε

Ε

Ε

Ε

Ε

Ε

Ε

Ε

Ε

0

Ε

0,32

0,415

0,64

Ε

Ε

0,630

Ε

0,330
0,118
0
0
1
1

Ε

1
0,938
1

Ε

Ε

1
1
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μέσα ατομικής προστασίας

2012

0,862

2013

0,451

2011
2012

0,875
1

0,455
0,875

2013
2011

1
0,198

0,667
1,333

2012

0,107

0,046

2013

0,208

0,154

Ποσότητα δ.ο. επιμέρους ομάδων φ.π
(εντομοκτόνα) ανά έκταση εφαρμογής (σε
κιλά/στρέμμα)

2011
2012

0,004
0,004

0,004
0,0024

0,002
0,001

2013

0,046

0,0076

0,007

Ποσότητα δ.ο. επιμέρους ομάδων φ.π
(ζιζανιοκτόνα) ανά έκταση εφαρμογής (σε
κιλά/στρέμμα)

2011
2012

0,222
0,251

0,001
0,01232

0,116
0,086

2013

0,200

0,20

1,707

Ποσότητα δ.ο. επιμέρους ομάδων φ.π
(μυκητοκτόνα) ανά έκταση εφαρμογής
(σε κιλά/στρέμμα)

2011

0,152

0,0109

0,043

2012

0,032

0,129

0,027

2013

0,230

0

Ποσότητα δραστικών ουσιών σε
κιλά/στρέμμα (ο παρονομαστής αφορά στο
σύνολο της έκτασης της ομάδας).

2011
2012
2013

0,106
0,095
0,111

0,0025
0,022
0,0217

0,056
0,032
0,567

Συνολική ποσότητα Κ που εφαρμόστηκε
(kg/στρέμμα)

2011

2,328

1,56

1,98

2012

1,165

0,746

0,682

2013

1,541

2011

3,96

3,04

3,66

2012

5,46

2,63

2,67

2013

5,67

1,49

2011

1,28

1,20

0,68

2012

1,65

0,85

1,0456

2013

1,717

0,001

1,928

2011

0,035

0,05

0,26

2012

0,09

0,02

0,39

2013
2011
2012

0
0,1
0,12

Ε

0
0
0

2013

0,095

Ε

0

0,08

2011

0,295

0,62

1

2012

0,245

0,62

0,995

2013

1

0,62

0,995

2011

0,04

0,115

0,455

2012

0,035

0,115

0,115

2013
2011
2012
2013

0,04
0,275
0,49
0,53

0,115
0,115
0,05
0,1

0,205
0,165
0,03
0,235

Ποσοστό ψεκαστικών συστημάτων που
δεν εμφανίζουν διαρροές κατά τη
μεταφορά ψεκαστικού υγρού +
Ποσότητα (κιλά/στρέμμα) ορυκτελαίων
και λιπαντικών

Συνολικη ποσότητα Ν που εφαρμοστηκε
(kg/στρέμμα)
Συνολική ποσότητα Ρ που εφαρμόστηκε
(kg/στρέμμα)
Ποσοστό αγροτεμαχίων όπου γίνεται κοπή
των ζιζανίων με χορτοκοπτικό-τρακτέρ
ετησίως
Ποσοστό αγροτεμαχίων όπου γίνεται κοπή
των ζιζανίων με μεσινέζα ετησίως
Ποσοστό αγροτεμαχίων με κάλυψη
οξαλίδας έως 10%.
Ποσοστό αγροτεμαχίων που
καταγράφηκαν τουλάχιστον 4 ομάδες
ερπετών/ Θηλαστικών
Ποσοστό αγροτεμαχίων που
καταγράφηκαν τουλάχιστον 5 ομάδες
ασπονδύλων

1
Ε

Ε

Ε

Ε

Ε

Ε

1

0,289

1
Ε

1
1
1

Ε

1
0,028
0,050

Ε

Ε

Ε

Ε

Ε

Ε

0,018

Ε

0,004

Ε

1,650

4,23

0,26
0,135
0,1

Ε

Ε*: Επιδιωκόμενη μεταβολή περιβαλλοντικής βελτίωσης

Στα πλαίσια του έργου και με βάση το Τεχνικό δελτίο για αυτή την Υπο-Δράση όπου
αναφέρονταν τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων ως δείκτες επίδοσης εφαρμογής
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της Μεθόδου ΙΑΡ, μετρήθηκε στις τρεις περιοχές ο δείκτης που αναφέρεται στον
αριθμό περιπτώσεων ελέγχου στους οποίους παρατηρείται υπέρβαση του ορίου των
υπολειμμάτων γφ. στο τελικό προϊόν. Αυτός ο δείκτης είναι ειδικός και αποτελεί
Εθνικό Δείκτη με βάση το Εθνικό Σχέδιο Δράσης της Ελλάδας που είναι εν ισχύ, με
αξία τόσο για την αγροτική πολιτική της χώρας μας όσο και για τον ίδιο τον
ελαιοπαραγωγό. Στα πλαίσια του SAGE10 αποφασίστηκε να μετρηθεί αυτό ο δείκτης
στο τέλος του έργου με διπλό στόχο: 1ον γιατί οι αγρότες των περιοχών, υπό την πίεση
του φόβου προσβολών από έντομα αύξησαν τις ποσότητες εντομοκτόνων με
αποτέλεσμα να ανέβουν σε σκορ τριπλέτες σχετικές με αρνητικές επιπτώσεις στα
αρθρόποδα αλλά και στον καταναλωτή και 2ον στα πλαίσια της κατάρτισης των
γεωπόνων και των παραγωγών της αρχής που λέμε ιχνηλασιμότητα του τελικού
προϊόντος. Οι εργαστηριακές μετρήσεις έδειξαν ότι υπήρξαν περιπτώσεις ανίχνευσης
υπολειμμάτων πυρεθρινών και άλλων ομάδων εντομοκτόνων τα οποία άμεσα
συνδέονταν με τις μεταγραφόμενες εισροές στην Βάση που αφορούσαν στις περιοχές.
Τα αποτελέσματα (DL3.1 Performance Indicators_Pesticide residues in
products_quality) έδειξαν του ότι από τη βάση και την εφαρμογή της Μεθόδου ΙΑP
μπορεί ο μελλοντικό χρήστης να κάνει ‘πρόγνωση’ ύπαρξης υπολειμμάτων τα οποία
συνδέονται με την παραγωγή. Δευτερευόντως ο αγρότης κατανοεί με άμεσο τρόπο που
τον αφορά, τη σύνδεση της εφαρμογής στο πεδίο με το τελικό προϊόν, που είναι
αποτέλεσμα των αποφάσεων του κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου. Σε
συνδυασμό με τα παραπάνω έγιναν και αναλύσεις ποιοτικών χαρακτηριστικών του
λαδιού (αναλύσεις από την Ένωση Μεραμβέλλου και το Πανεπιστήμιο Αθηνών
(αδαπάνως για το πρόγραμμα) σε μια προσπάθεια, στο μέλλον, παράμετροι ποιότητας
λαδιού να εισαχθούν στην Βάση για να βοηθήσουν τον αγρότη σε συσχέτιση των
επιλογών του με την ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος (ελιά και ελαιόλαδο) αλλά
και για να του προσφέρουν τα κίνητρα εκείνα που θα τον κάνουν να εφαρμόσει
περιβαλλοντικά φιλικές μεθόδους καλλιέργειας της ελιάς που να προσομοιάζουν προς
τη βιολογική. Τα αποτελέσματα κοινοποιήθηκαν στους συνεργαζόμενους φορείς και σε
γενικές γραμμές υπήρξαν ικανοποιητικά με μικρό μέρος των δειγμάτων να φέρουν
ανιχνεύσιμα υπολείμματα εντομοκτόνων.
Υπο-Δράση 3.2: Μέθοδος IAP: Μέθοδος αξιολόγησης της σημαντικότητας των
επιπτώσεων
Proposed start-date: 4T 2010 / Proposed end-date: 1T 2011
Actual start-date: 1T 2011 / Actual end-date: 2T 2014

Αρχική πρόβλεψη βάσει της έκδοσης που είχε υποβληθεί από τη ΡόδαξΑγρο (βλ.
Παραρτήματα IR 5.1-1.2.1, 5.1-1.2.2, 5.1-1.2.3), και όπως είχε περιγράφει στην
πρόταση του Έργου, ήταν η κατάταξη των τριπλετών, ως προς την σημασία τους σε
σχέση με τις αναμενόμενες επιπτώσεις, να γίνεται εμπειρικά από τους γεωπόνους, βάσει
της μελέτης της βαρύτητας και της τιμής των παραμέτρων (υποκειμενική προσέγγιση
PLIAC- ακρωνύμιο των: Probability (an impact to occur)-Legal Requirement-Area
affected-Cost to revert to previous condition- στην αρχική πρόταση). Η ΟΕ αποφάσισε
στα πλαίσια του έργου να αναπτυχτεί ένας μαθηματικός αλγόριθμος για τον αυτόματο
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υπολογισμό του σκορ καθεμιάς τριπλέτας, βάσει μοντέλων και αλγορίθμων που να
αποτυπώνουν τις βασικές αρχές και παραδοχές που διέπουν την εξάρτηση των πιθανών
επιπτώσεων από παραμέτρους των πρακτικών του παραγωγού, και από το πόσο
ευαίσθητο/ευάλωτο είναι το περιβάλλον κάθε αγροτεμαχίου. Το παραδοτέο της
Μεθόδου αν και αντιμετωπίζεται ενιαία στην υποβληθείσα πρόταση αποτελείται
σήμερα από μια σειρά παραδοτέων τα οποία συνδέονται όπως φαίνεται στο Σχήμα 1.
Το εν λόγω σχήμα είναι ένα διάγραμμα ροής στο οποίο παρουσιάζονται τα επιμέρους
στάδια της Μεθόδου ΙΑΡ, από την ανάπτυξη της μέχρι και την εφαρμογή της, με σκοπό
την έκδοση εξειδικευμένων οδηγιών ορθών πρακτικών σε κάθε ελαιώνα. Ειδικότερα:
Στο DL_3.2. περιγράφονται τα κύρια θεωρητικά σημεία της Μεθόδου IΑΡ, όπως έχει
διαμορφωθεί μέχρι σήμερα, στα πλαίσια του προγράμματος. Ειδικότερα, η ποσοτική
σύνδεση των τιμών παραμέτρων με μια περιβαλλοντική επίπτωση, απαιτεί τη γνώση
που είναι ελάχιστα διαθέσιμη σήμερα, με εξαίρεση ένα πολύ μικρό σύνολο αυτών των
σχέσεων. Μερικές από αυτές τις σχέσεις έχουν μελετηθεί εκτενώς, λόγω των
κανονιστικών απαιτήσεων και έχουν χρηματοδοτηθεί κατάλληλα, πχ πιθανή επίπτωση
των Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων στις μέλισσες. Άλλες έχουν αποτελέσει
αντικείμενο επιστημονικών μελετών για μεγάλα χρονικά διαστήματα, πχ αζωτούχος
λίπανση και ρύπανση των υδάτων, ενώ μια τρίτη ομάδα (η μεγαλύτερη) περιλαμβάνει
εντελώς άγνωστες λειτουργίες που αφορούν την επίδραση σε μια ευρεία και καθολική
κλίμακα (δηλαδή μη-πειραματική), πχ διαχείριση ζιζανίων και αλλαγές στη
βιοποικιλότητα.
Με βάση τις ποικίλες περιπτώσεις, χρησιμοποιήθηκαν κατά περίπτωση διαφορετικοί
κανόνες των υπολογισμών των σκορ των τριπλετών, που επιλέγηκαν από τους
εμπειρογνώμονες της OE. Συγκεκριμένα οι κυριότερες παραδοχές ιεράρχησης των
τριπλετών της Μεθόδου ΙΑΡ είναι:
 Για τις άγνωστες σχέσεις, θεωρήθηκε ότι οι παράμετροι μιας τριπλέτας θα έχουν
αθροιστική επίδραση στην δυνητική επίπτωση (σκορ τριπλέτας). Επομένως, το σκορ
υπολογίστηκε ως:
𝑖=𝑣
∑𝑖=𝑛
𝑖=1 𝑊𝐹𝑃𝑖 ∗ 𝑉𝐹𝑃𝑖 + ∑𝑖=1 𝑊𝐸𝑃𝑖 ∗ 𝑉𝐸𝑃𝑖 όπου: W είναι η βαρύτητας μιας παραμέτρου,
V είναι η τιμή της παραμέτρου, και n και ν είναι ο συνολικός αριθμός των PP
(παράμετροι παραγωγού) και ΕΡ (παράμετροι περιβάλλοντος) παραμέτρων (απλών ή
σύνθετων), αντίστοιχα. Οι παράμετροι PP και ΕΡ, σχετίζονται με τον τρόπο με τον
οποίο ο παραγωγός εκτελεί την κάθε δραστηριότητα (Πλευρά) και με την ευαισθησία
του περιβάλλοντος στην προκαλούμενη όχληση, αντίστοιχα.
 Στην περίπτωση των τριπλετών που αφορούν τον κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία
από τη χρήση φυτοφαρμάκων, το σκορ κάθε τριπλέτας καθορίζεται από την
τοξικότητα των γεωργικών φαρμάκων και την έκθεση του ανθρώπου, και γίνεται η
παραδοχή ότι αυτοί οι δύο παράγοντες δρουν αναλογικά σχετικά με την επίπτωση
(σκορ). Επομένως, η ακόλουθη πολλαπλασιαστική συνάρτηση χρησιμοποιήθηκε:
Σκορ = (W*V) τοξικότητας* (W*V) Έκθεσης. Οι προσεγγίσεις παρουσιάζονται
αναλυτικότερα DL 2.
 Στην περίπτωση των τριπλετών που αφορούν
στον κίνδυνο χρήσης
φυτοπροστατευτικών προϊόντων (φπ) για οργανισμούς μη στόχους, το σκορ κάθε
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τριπλέτας καθορίζεται από εδραιωμένες σχέσεις και προσεγγίσεις. Οι σχέσεις μεταξύ
της τοξικότητας σε είδη-μη στόχους (οικοτοξικότητα) και των φ.π. είναι καλά
εδραιωμένη, λόγω των απαιτήσεων για έγκριση. Η εκτίμηση της επικινδυνότητας από
τη χρήση γεωργικών φαρμάκων για τους οργανισμούς μη στόχους γίνεται με τη χρήση
των λόγων TER (Toxicity Exposure Ratio) και HQ (Hazard Quotient). Ο λόγος ΤΕR
στη Μέθοδο IAP υπολογίζεται ως το πηλίκο της τοξικότητας της κάθε δραστικής
ουσίας (LD50 ή NOEC) στον εκάστοτε εξεταζόμενο οργανισμό (πχ πουλιά, θηλαστικά,
κλπ) προς την εκτιμούμενη συγκέντρωση της ουσίας που εκτίθεται ο κάθε
οργανισμός. Για την περίπτωση των υδρόβιων οργανισμών και των οργανισμών του
εδάφους (γαιοσκωλήκων) οι συγκεντρώσεις των δραστικών ουσιών (Predicted
Environmental Concentrations (PECs)) που εκτίθενται οι οργανισμοί αυτοί
υπολογίστηκαν με τη χρήση των μοντέλων FOCUS για τα επιφανειακά νερά (PECsw)
και τα εδάφη (PECsoil) με πραγματικά δεδομένα χρήσης φπ των τριών περιοχών . Για
τα πουλιά και τα θηλαστικά οι συγκεντρώσεις στις οποίες εκτέθηκαν πιθανά οι
οργανισμοί υπολογίστηκαν με τη χρήση ενός υπολογιστικού εργαλείου που έχει
αναπτύξει η European Food Safety Authority (ΕFSA) (βλ. DL 3.2.2).
 Στην περίπτωση των τριπλετών που αφορούν στην επίδραση (ρύπανση) της
μεταφοράς, αποθήκευσης και διαχείρισης αποβλήτων φπ στο αβιοτικό περιβάλλον
(νερό, έδαφος) ακολουθήθηκε η πρώτη προσέγγιση με τη διαφορά ότι σε αυτές, η
τελική τριπλέτα κάθε πλευράς, ισούται με το μέσο ορό των τριπλετών με την ιδία
πλευρά και διαφορετικούς αποδεκτές. Ως παράδειγμα αναφέρεται το εξής: αν οι
δραστηριότητες που αφορούν στην αποθήκευση φπ οδηγεί σε ταυτόχρονη ρύπανση
του εδάφους, των επιφανειακών νερών και των υπογείων, οι τρεις τριπλέτες αυτές
υπολογίζονται αρχικά από το ΙΑP ToolBox μεμονωμένα και στο τελικό προφίλ του
αγροτεμαχίου εμφανίζεται ο μέσος όρος τους. Αυτό συμβαίνει γιατί οι τριπλέτες
μοιράζονται τις ίδιες σχεδόν παραμέτρους οι οποίες λαμβάνουν διαφορετικές
βαρύτητες σε κάθε μία τριπλέτα. Με αυτό τον τρόπο αποφεύγεται η άσκοπη
επανάληψη των τριπλετών και οι ειδικές οδηγίες είναι κοινές με έμφαση στην
κυρίαρχη.
Καθώς η επιστημονική πρόοδος αποκαλύπτει όλο και πιο άμεσες σχέσεις μεταξύ των
καλλιεργητικών δραστηριοτήτων και των πιθανών επιδράσεων στο περιβάλλον, η
Μέθοδος ΙΑΡ θα μπορεί να βασίζεται σε πιο καθιερωμένους αλγόριθμους, που θα
μπορούσαν να αντικαταστήσουν σταδιακά τη «γνώμη του ειδικού», στις περιπτώσεις
που αυτή χρησιμοποιείται στην παρούσα έκδοση. Ωσότου η Μέθοδος ΙΑΡ διαθέτει την
ευελιξία να ενσωματώσει νέα πληροφορία καθώς και νέα «γνώμη του ειδικού».
Αυτό στηρίζεται στο IR Παράρτημα 5.1-2.1.3 της Αρχικής Έκθεσης το οποίο
επικαιροποιείται για να παρουσιαστεί η τρέχουσα έκδοση της Μεθόδου ΙΑΡ.
Η υπολογιστική εφαρμογή της Μεθόδου ΙΑΡ απαιτεί τη χρήση ενός συστήματος
αρχείων EXCEL (βλ. Πίνακα 3.2.1.) προκειμένου να εξαχθούν τα περιβαλλοντικά
προφίλ των ελαιώνων. Αυτό το σύστημα αρχείων σε συνδυασμό με το λογισμικό
SAGEProject αποτελούν την «εργαλειοθήκη» (ΙΑP Toolbox) της Μεθόδου ΙΑΡ. Μέσω
του Toolbox επιτυγχάνεται τόσο ο υπολογισμός του προφίλ των ελαιώνων
(υπολογισμός του σκορ των τριπλετών και κατάταξη με σειρά φθίνουσας βαθμολογίας)
όσο και η ανάλυση ευαισθησίας (μελέτη της μεταβολής της βαθμολογίας των
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τριπλετών, κατόπιν μεταβολής τιμών παραμέτρων στη λογική ‘what if’ σεναρίων, που
συνδέεται με την έκδοση εξειδικευμένων οδηγιών ως προς τις παραμέτρους προς τους
παραγωγούς). Το σύστημα των αρχείων που προαναφέρονται αναπτύχθηκε με γνώμονα
τη φιλικότητα προς το χρήστη. Συγκεκριμένα, κατεβλήθησαν προσπάθειες ώστε ο
αριθμός και το μέγεθος των αρχείων αυτών να ελαχιστοποιηθεί, και η λειτουργία τους
κατά το δυνατόν να αυτοματοποιηθεί με τη χρήση μακροεντολών, ώστε να απαιτείται ο
ελάχιστος χρόνος για τον υπολογισμό των επιμέρους προφίλ (3-5 λεπτά ανά ελαιώνα)
από τους συμβούλους-γεωπόνους. Αυτό επετεύχθη μετά από συνεχείς εκδόσεις του
συστήματος των αρχείων, η τελευταία έκδοση του οποίου παρουσιάζεται στο DL 3.2.3,
στην οποία περιλαμβάνονται οι υπολογισμοί των προφίλ που κάνουν οι γεωπόνοι (ΙΑΡ
Toolbox). Ακόμη, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα μαζικού υπολογισμού προφίλ για
περισσότερους ελαιώνες.
Οι γεωπόνοι χρησιμοποιώντας την τελική έκδοση του ΙΑΡ ToolBox υπολόγισαν τα
προφίλ όλων των αγροτεμαχίων με τα δεδομένα και των τριών καλλιεργητικών
περιόδων (Υπο-δράση 4.1), προκειμένου τα αποτελέσματα να είναι συγκρίσιμα. Για τη
χρήση αυτών των αρχείων έχουν εκδοθεί οδηγίες, στις οποίες έχει γίνει εκπαίδευση των
γεωπόνων-συμβούλων (βλ. Υπο-δράση 3.6.4). Το σύστημα αρχείων (Toolbox) ΙΑΡ
περιλαμβάνει τα εξής:
Πίνακας 3.2.1: Παρουσίαση των αρχείων που συνθέτουν το ΙΑΡ Toolbox.
Όνομα αρχείου

Περιεχόμενα- Λειτουργία

1. SAGEPROJECT

Το λογισμικό / βάση δεδομένων που αξιοποιείται με 2 τρόπους:
1. Εξαγωγή της δομής των τριπλετών (παράμετροι, βαρύτητες, βαθμονόμηση
κλάσεων).
2. Εξαγωγή των δεδομένων των παραμέτρων και ενημέρωση του IAP-DATA
(βλ. παρακάτω).
Για τη διευκόλυνση της ενημέρωσης της βάσης με δεδομένα που έχουν
συγκεντρωθεί σε αρχεία excel, έχει αναπτυχτεί ειδικό εργαλείο στη βάση,
που επιτρέπει τη μαζική εισαγωγή δεδομένων από αρχεία excel.

2. ΙΑP Scoring Report
(SAGE10IAP_SCORING
REPORT13.949_XX
X-YYYY.xlsm)

Το κύριο αρχείο εργασίας, όπου παράγεται το περιβαλλοντικό προφίλ ,
υπολογίζονται οι δείκτες, και το ΔΕΛΕΠ κτλ.
Επιτελεί τις ακόλουθες λειτουργίες:
1.Υπολογισμός του περιβαλλοντικού προφίλ ελαιώνα: Υπολογίζεται το σκορ
των τριπλετών σύμφωνα με τη Μέθοδο ΙΑΡ (βλ. DL 3.2.2)
2.Παρουσίαση γραφημάτων και πινάκων για την οπτικοποίηση των
αποτελεσμάτων
3.Ανάλυση ευαισθησίας του προφίλ δοκιμάζοντας διαφορετικά σενάρια
4.Υπολογισμός αγρο-περιβαλλοντικών δεικτών (AGREPIs) σε επίπεδο
παραγωγού, ελαιώνα και περιοχής
5.Υπολογισμός του ΔΕΛΕΠ (Δελτίο Επίδοσης) σε επίπεδο ελαιώνα και
παραγωγού
6.Υπολογισμός των δεικτών καταλληλόλητας εδάφους για ελαιοκαλλιέργεια
(βλ. DL 6.3.2.1)
7.Έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών, όπου αυτό είναι δυνατόν, βάσει των
οποίων θα διαμορφώσουν τις τελικές οδηγίες προς τον παραγωγό, με σκοπό
τη βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης του ελαιώνα (μείωση
βαθμολογίας των τριπλετών)
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Όνομα αρχείου

Περιεχόμενα- Λειτουργία

3. ΙΑΡ-DATA
(Sage10_IAPDATA_FINAL_SYST
.14.9.14xlsm)

Το μητρικό αρχείο IAP DATA, μέσω του οποίου δημιουργείται από το
χρήστη το αρχείο δεδομένων της ΙΑΡ για κάθε πιλοτική περιοχή και έτος.
Οι λειτουργίες του αρχείου περιλαμβάνουν:
Οι λειτουργίες του αρχείου περιλαμβάνουν:
α. τη συγκέντρωση των πρωτογενών παραμέτρων από την εξαγωγή των
δεδομένων της βάσης SAGEPROJECT για το έτος και την περιοχή που
έχουν επιλεγεί
β. τον υπολογισμό των δευτερογενών παραμέτρων από τις πρωτογενείς.
γ. τη συγκέντρωση στοιχείων από εξωτερικές βάσεις δεδομένων (libraries)
που αφορούν σε ιδιότητες γεωργικών φαρμάκων, οικοτοξικολογικά δεδομένα
κ.α.
δ. τη συγκέντρωση των δεδομένων από τις αναλύσεις νερού και εδάφους για
το έτος και την περιοχή που έχουν επιλεγεί

4. SAGE10IAP_ProfilesGenera
tor13.93.xls

Με τη χρήση αυτού του αρχείου γίνεται αυτοματοποιημένα ο μαζικός
υπολογισμός των προφίλ για επιλεγμένο έτος μιας περιοχής.
Αρχικά, ο χρήστης επιλέγει για ποια αγροτεμάχια μιας περιοχής θέλει να
υπολογίσει προφίλ σε ένα συγκεκριμένο έτος. Κατόπιν, με το πάτημα ενός
κουμπιού «ξεκινά» μια αυτόματη διαδικασία, κατά την οποία, δημιουργείται
ένα αρχείο ΙΑP Scoring Report για καθένα από τα επιλεγμένα αγροτεμάχια.

5. ΦΠΠ_tox.xlsx

Περιέχει διάφορα στοιχεία για τα σκευάσματα ΦΠΠ, κυρίως τοξικολογικού
ενδιαφέροντος, όπως μέγιστη επιτρεπόμενη δόση, σήμανση επικινδυνότητας,
χρόνος επανεισόδου κ.α.

6. ΦΠΠ.xlsx

Περιέχει διάφορα στοιχεία για τα σκευάσματα ΦΠΠ, όπως ο αρ. έγκρισης, η
σύσταση, η δραστική ουσία κ.α.
Ο
πίνακας
έχει
ληφθεί
από
την
διεύθυνση
http://www.minagric.gr/syspest/syspest_bycat_byactive.aspx

1. 7.
Soil-water.analysesAAAYYYY.xlsx

Περιέχει τα αποτελέσματα των αναλύσεων εδάφους ανά αγροτεμάχιο.

6. PPP.Properties.xlsx

Περιέχει παραμέτρους ιδιοτήτων των σκευασμάτων

7. Ecotox.xlsx

Περιέχει παραμέτρους ιδιοτήτων των σκευασμάτων που χρησιμοποιούνται
στην οικοτοξικολογία (αυτές που προαναφέρονται)

Το παρακάτω διάγραμμα δείχνει πως συνδέονται τα επιμέρους αρχεία και το
λογισμικό SAGEPROJECT του ΙΑΡ Toolbox:
Data collected by the
trained agronomists
Data from laboratory
analyses

Data from Libraries

Primary data &
Triplet structure

IAP-DATA:

SAGEPROJECT

calculation of
derivative and
compound
parameters

Διάγραμμα 3.2.1: Σχέση μεταξύ των
αρχείων που αποτελούν το IAP toolbox
και του Λογισμικού SAGEPROJECT

All parcel
specific data

ΙΑP Scoring Tool:
Profile, AGREPIs and PPS
for a selected parcel
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Το αρχείο ΙΑΡ Scoring Tool (SAGE10-IAP_SCORINGREPORT8.1_ΧΧΧ. xlsm)
αποτελεί το κομβικό αρχείο της εργαλειοθήκης ΙΑΡ. Επιτελεί τις ακόλουθες
λειτουργίες: Υπολογισμός του περιβαλλοντικού προφίλ ελαιώνα:
 Υπολογίζεται το σκορ των τριπλετών σύμφωνα με τη Μέθοδο ΙΑΡ (βλ. DL 3.2.2
‘Μέθοδος για τον υπολογισμό της σημαντικότητας των επιπτώσεων’)
 Παρουσίαση γραφημάτων και πινάκων για την οπτικοποίηση των αποτελεσμάτων
 Ανάλυση ευαισθησίας με αλλαγή κλάσεων τιμών παραμέτρων(what if scenaria)
 Υπολογισμός των δεικτών AGREPIs σε επίπεδο παραγωγού, ελαιώνα και περιοχής
 Υπολογισμός του ΔΕΛΕΠ σε επίπεδο ελαιώνα και παραγωγού
 Υπολογισμός των δεικτών καταλληλόλητας εδάφους για ελαιοκαλλιέργεια (DL
6.3.2.1)
 Έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών προς τους γεωπόνους, βάσει των οποίων θα
διαμορφώσουν τις τελικές οδηγίες προς τον παραγωγό, με σκοπό τη βελτίωση της
περιβαλλοντικής απόδοσης του ελαιώνα (μείωση βαθμολογίας των τριπλετών).
Η πρώτη τελική Έκδοση της ΙΑP παραδίδεται και έχει ήδη εφαρμοστεί στην πράξη από
τους γεωπόνους οι οποίοι και παρήγαγαν και παρέδωσαν τα προφίλ 600 αγροτεμαχίων,
τα οποία παρουσιάζονται στην Υπο-Δράση 4.2. Για τη χρήση αυτών των αρχείων έχουν
εκδοθεί οδηγίες, στις οποίες έχει γίνει εκπαίδευση των γεωπόνων-συμβούλων (βλ. DL
3.6).
Προκειμένου να γίνει ο υπολογισμός προφίλ ενός (ή περισσότερων) αγροτεμαχίου,
απαιτούνται τα ακόλουθα βήματα:
1. Ο γεωπόνος συλλέγει δεδομένα για τις παραμέτρους (παραγωγού και
περιβάλλοντος) που αφορούν στα επιλεγμένα αγροτεμάχια
2. Ο γεωπόνος καταχωρεί τα δεδομένα που αφορούν στις παραμέτρους στη βάση
δεδομένων SAGEProject κατευθείαν ή από το EMS-SAGE.
3. Ο γεωπόνος εξάγει δεδομένα από τη βάση
4. Ο γεωπόνος ετοιμάζει το αρχείο IAP Data (βλ. Πίνακα 3.2.1),, που περιέχει όλα τα
δεδομένα για τα αγροτεμάχια. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιεί τα δεδομένα που έχει
εξάγει από τη βάση στο (3) καθώς και τα αρχεία που περιέχονται στα libraries
(Πίνακας 3.2.1). Πέραν των πρωτογενών δεδομένων που περιέχονται στα
προαναφερθέντα αρχεία, στο IAP Data γίνεται και ο υπολογισμός των δευτερογενών
παραμέτρων. Η ετοιμασία του αρχείου απαιτεί μόνο το πάτημα ενός κουμπιού, που
ενεργοποιεί τις κατάλληλες μακροεντολές, και διαρκεί περίπου 5 λεπτά.
5. Ο γεωπόνος ανοίγει το αρχείο ΙΑP Scoring Report (βλ. Πίνακα 3.2.1), επιλέγει την
περιοχή, το έτος και τον ελαιώνα και υπολογίζει το περιβαλλοντικό προφίλ μέσα σε
λίγα λεπτά, πατώντας ειδικά κουμπιά που ενεργοποιούν τις κατάλληλες
μακροεντολές. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται για καθένα από τα αγροτεμάχια.
Εναλλακτικά,
μπορεί
να
χρησιμοποιήσει
το
αρχειοSAGE10IAP_ProfilesGenerator13.93.xls (βλ. Πίνακα 3.2.1), που εκτελεί αυτόματα την
διαδικασία αυτή.
Σχήμα 3.2.1. Η Μέθοδος ΙΑΡ στο SAGE10: Στάδια Ανάπτυξης και Εφαρμογής της
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ΣΤΑΔΙΟ (“MODULE”) ΙΑΡ
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
(όρια του συστήματος αναφοράς)
Δραστηριότητες
Πλευρές
Επιπτώσεις
Αποδέκτες
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Καθορισμός παραμέτρων ανά τριπλέτα
Βαρύτητες και Κλάσεις τιμών ανά παράμετρο σε κάθε τριπλέτα

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Τιμές παραμέτρων

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ο.Ε
Γνώμη Ειδικού
(επιλογή)
Δράση 2.1
Ανοικτή Διαβούλευση

Παραγωγοί και
Γεωπόνοι

Δράση 4.1

Γεωπόνοι

Δράση 3.4
Δράση 4.1

Αυτόματα από το EMS
IAP

Δράση 3.2.2
Δράση 3.2.3

ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
στο EMS και τη Βάση Δεδομένων SΑGEProject
Αυτόματη εισαγωγή στο ΕΜS-IAΡ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Αφενός μεν μετατρέπονται τα
πρωτογενή στοιχεία σε παράγωγες παραμέτρους ώστε να μπορούν να
μπουν στους υπολογισμούς (π.χ. η δόση εφαρμογής μετατρέπεται από
αριθμητική τιμή σε κλάση που σχετίζεται με την υπέρβαση ή μη της
νόμιμης δόσης) αφετέρου δε αξιοποιούνται τα πρωτογενή στοιχεία
για να υπολογιστούν οι σύνθετες παράμετροι.
ΤΕΛΙΚΟ EMS IAP
Περιλαμβάνει τα πρωτογενή δεδομένα, τις Παράγωγες και τις
Σύνθετες Παραμέτρους

Δράση 3.2.3

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΜΕΘΟΔΟΥ
Καθορισμός των αλγορίθμων υπολογισμού του σκορ των τριπλετών

Ο.Ε
Ανοικτή Διαβούλευση

IAP TOOLBOX
Ανάπτυξη συστήματος αρχείων για τον υπολογισμό των σκορ των
τριπλετών - Περιβαλλοντικά προφίλ αγροτεμαχίων

Εξειδικευμένοι
επιστήμονες

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΦΙΛ ΕΛΑΙΩΝΩΝ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
για μεταβολή των παραμέτρων και βελτίωση του
περιβαλλοντικού προφίλ κάθε ελαιώνα

ΔΡΑΣΕΙΣ

Δράση 3.2.2

Δράση 3.2.3

Γεωπόνοι
(με χρήση του IAP
Toolbox)

Δράση 4.2

Γεωπόνοι, Εταίροι

Δράση 4.2

Υπο-Δράση 3.3: Έκθεση της Μεθόδου IAP σε δημόσια διαβούλευση με
ενδιαφερόμενα μέρη
Proposed start-date: 1T 2011 / Proposed end-date: 4T 2013
Actual start-date: 2T 2012 / Actual end-date: 2T 2014
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Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης της Μεθόδου ΙΑP, οι παράμετροι καθώς και η
σημαντικότητά τους έχουν αξιολογηθεί από τους ειδικούς επιστήμονες του έργου/των
Δικαιούχων στα αντικείμενα εξειδίκευσης τους στο έργο. Ακολούθως, στα πλαίσια
εφαρμογής μεθοδολογίας τύπου DELPHI (Παράρτημα 3.3.1) οι Δικαιούχοι κλήθηκαν
να απαντήσουν σε ειδικά διαμορφωμένο ερωτηματολόγιο το οποίο συντάχτηκε μετά
από συζήτηση στην ΟΕ από κάθε μεμονωμένο Δικαιούχο (τμηματικά). Αυτή η
διαδικασία αποτέλεσε τον 1ο κύκλο διαβούλευσης. Τη σύνθεσή του ερωτηματολογίου
ανέλαβε το ΜΦΙ και την τελική 1η έκδοση του κλήθηκαν να συμπληρώσουν οι
επιστήμονες όλων των Δικαιούχων. Το εν λόγω ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε σε
αυτόν τον πρώτο κύκλο και από επιστήμονες του ΓΠΑ οι οποίοι μέχρι εκείνη τη
χρονική στιγμή συμμετείχαν ελάχιστα ή καθόλου (π.χ. Καθ. Καλύβας, Οικονόμου) στις
συναντήσεις της Ομάδας Εργασίας. Ο στόχος ήταν να αξιολογήσουν τη συνεισφορά
διαφορετικών παραμέτρων (περιβάλλοντος ή παραγωγού) στην ένταση της επίπτωσης
σε κάποιο περιβαλλοντικό αποδέκτη. Ειδικότερα, κλήθηκαν να αποφανθούν για το
βαθμό επίδρασης της κάθε παραμέτρου όπως αυτές αναφέρονται κάτω από τις
ερωτήσεις, στην επίπτωση (π.χ. ρύπανση) σε κάποιο αποδέκτη (π.χ. έδαφος, νερό) στη
λογική μιας πενταβάθμιας κλίμακας 1-5 όπου: 1=καμία επίδραση, 2=μικρή ή ελάχιστη,
3 =μέτρια, 4= μεγάλη και 5=καθοριστική. Το ερωτηματολόγιο που αναπτύχθηκε
υποβάλλεται στο (Παράρτημα 3.3.2). Τα αποτελέσματα ανά εταίρο παρουσιάζονται
στο DL_3.3. Ένα δείγμα συμπληρωμένου ερωτηματολογίου παρουσιάζεται στο
Παράρτημα 3.3.3 (Παράρτημα 3.3.3).
Το ερωτηματολόγιο κατά τον πρώτο κύκλο συμπληρώθηκε από μέλη των Δικαιούχων
που είτε συμμετείχαν είτε δεν συμμετείχαν στις συναντήσεις της Ομάδας Εργασίας
(ΟΕ). Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθεί ότι στα πλαίσια των συναντήσεων της
ΟΕ συζητούνταν από τα παραβρισκόμενα μέλη οι αρχές της Μεθόδου ΙΑΡ, τα κριτήρια
επιλογής παραμέτρων, οι αλγόριθμοι κλπ. Οι επιμέρους, παράμετροι και τριπλέτες
δομήθηκαν αυστηρά από ομάδες ατόμων με απόλυτη εξειδίκευση στο αντικείμενο τους
και κατ΄ ιδίαν π.χ. μόνο τοξικολόγοι εμπλέκονταν στη δόμηση τριπλετών που
αφορούσαν στις επιπτώσεις της φυτοπροστασίας (εφαρμογή/χρήση γεωργικών
φαρμάκων) στον άνθρωπο, μόνο ειδικοί εδαφολόγοι στην επίδραση της λίπανσης στο
έδαφος και υδρογεωλόγοι στην επίδρασή της αντίστοιχα στα υπόγεια/επιφανειακά
νερά. Στη φάση της διαβούλευσης για τα παραπάνω αντικείμενα απάντησαν και
εξέφεραν γνώμη και πολλές άλλες ειδικότητες επιστημόνων των Δικαιούχων οι οποίοι
όμως διαθέτουν σχετική εμπειρία στα πεδία της Μεθόδου ΙΑΡ.
Τα συνολικά αποτελέσματα του ερωτηματολογίου σε συνδυασμό με τα προφίλ των
αγροτεμαχίων που προέκυψαν συζητήθηκαν σε συνάντηση της Ομάδας Εργασίας. Από
τη επεξεργασία των αποτελεσμάτων και τη συζήτηση που ακολούθησε, προέκυψε ότι
σε ορισμένες περιπτώσεις ο βαθμός επίδρασης που πίστευαν οι ερωτώμενοι
επιστήμονες ότι έχουν ορισμένες παράμετροι στους αποδέκτες ήταν διαφορετικός από
αυτόν που είχαν θέσει οι ειδικοί επιστήμονες του SAGE10. Τα αποτελέσματα ποίκιλαν
και δεν υπήρχε κάποια συγκεκριμένη τάση. Ειδικότερα ακολούθησε 2ος κύκλος
διαβούλευσης. Σε αυτήν τη φάση, το ερωτηματολόγιο βελτιώθηκε ως προς τη σαφήνεια
ορισμένων ερωτημάτων του. Μετά τη λήξη και του 2ου γύρου, υπήρχαν περιπτώσεις
που οι βαρύτητες των ειδικών των Δικαιούχων διέφεραν από αυτές των μη ειδικών από
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τους Δικαιούχους (1η φάση διαβούλευσης) ή/και με αυτές εξωτερικών Ειδικών ανά
θεματικό αντικείμενο (2η φάση). Για τις προαναφερόμενες
περιπτώσεις
συμφωνίας/ασυμφωνίας κατά περίπτωση, θεσπίστηκαν κριτήρια για τον υπολογισμό
της τελικής βαρύτητας των παραμέτρων που υιοθετήθηκαν από την ΟΕ. Δόθηκε από το
ΜΦΙ σε όλους τους εταίρους ένα κείμενο με οδηγίες για τη λήψη απόφασης στη
βαθμονόμηση των παραμέτρων, το οποίο παρουσιάζεται στο Παράρτημα 3.3.4
(Παράρτημα 3.3.4). Οι απαντήσεις που συλλέχθηκαν επεξεργάστηκαν στατιστικά από
τους επιστήμονες του έργου με βάσει συγκεκριμένα κριτήρια: όπως ο διάμεσος
(median) και μέσος όρος (mean) των τιμών των βαρυτήτων των Ειδικών και μη
Ειδικών, το συντελεστή παραλλακτικότητας (coefficient of variation) καθώς επίσης και
το 25ο και 75ο εκατοστημόριο του εύρους βαρυτήτων των απαντήσεων (25 & 75
quartiles). Βάσει της παραπάνω ανάλυσης των απαντήσεων ως προς την τιμή των
βαρυτήτων, σε ορισμένες περιπτώσεις τροποποιήθηκαν οι βαρύτητες των παραμέτρων
στη Μέθοδο ΙΑΡ βάσει των κανόνων που παρουσιάζονται στο σχετικό παραδοτέο.
Υπήρξαν και περιπτώσεις που δεν έγιναν αλλαγές στις βαρύτητες που προτείνονταν
από τους εξωτερικούς επιστήμονες, ενώ σε κάποιες των περιπτώσεων έγινε απαλοιφή
κάποιων παραμέτρων.
Παραδείγματος χάριν, στην ερώτηση 2. για την άρδευση 1 «Ένας αγρότης προκαλεί
αλκαλίωση/αλάτωση στο έδαφος λόγω της εφαρμοζόμενης αρδευτικής πρακτικής που
ακολουθεί. Αξιολογήστε τη συνεισφορά των παρακάτω παραμέτρων στην διαμορφούμενη
αλκαλίωση/αλάτωση του εδάφους. (AS10_IM01_CO03)» στις περισσότερες
παραμέτρους οι εξωτερικοί ειδικοί συμφώνησαν με το συντελεστή βαρύτητας που
προτείνει η ομάδα του ΙΕΒ. Σε ελάχιστες παραμέτρους οι εξωτερικοί ειδικοί
διαφοροποιήθηκαν κατά μια μονάδα σε σχέση με την ομάδα του ΙΕΒ.
Στην ερώτηση 2.2 «Ένας αγρότης προκαλεί εξάντληση των επιφανειακών υδάτων λόγω
της εφαρμοζόμενης αρδευτικής πρακτικής που ακολουθεί. Εννοείται ότι αρδεύει μόνο
ή/και με επιφανειακά ύδατα. Αξιολογήστε τη συνεισφορά των παρακάτω παραμέτρων
στην διαμορφούμενη εξάντληση των επιφανειακών υδάτων. (AS10_IM03_CO04)» στις
περισσότερες παραμέτρους οι εξωτερικοί ειδικοί συμφώνησαν με το συντελεστή
βαρύτητας που προτείνει η ομάδα του ΙΕΒ. Στην παράμετρο «σχέση ετήσιας δόσης με
τις πραγματικές ανάγκες σε νερό» προτάθηκε από τους εξωτερικούς ειδικούς η τιμή 4,
αλλά αποφασίστηκε να παραμείνει η τιμή 3, διότι είναι πολύ κοντά στην τιμή του ΙΕΒ
και δεν θεωρείται τόσο σημαντική για την εξεταζόμενη τριπλέτα, αφού οι ποσότητες
νερού που εφαρμόζονται στην συγκεκριμένη καλλιέργεια είναι αρκετά μικρές και
σχεδόν πάντα ελλειμματικές, γεγονός το οποίο δεν είναι δυνατό να γνωρίζουν οι
εξωτερικοί ειδικοί.
Η ερώτηση 2.4 «Στα πλαίσια της άρδευσης, ένας αγρότης προκαλεί οξύνιση του εδάφους
λόγω της εφαρμοζόμενης αρδευτικής πρακτικής που ακολουθεί. Αξιολογήστε τη
συνεισφορά των παρακάτω παραμέτρων στην διαμορφούμενη οξύνιση εδάφους.
(AS10_IM03_CO14)» θεωρήθηκε ότι δεν είναι απαραίτητη για τη μέθοδο IAP και
διαγράφηκε στην τελική έκδοση, καθώς αξιολογήθηκε ότι οι πιθανότητες πρόκλησης
του προβλήματος αυτού από άρδευση είναι ελάχιστες.
Στο Παράρτημα 3.3.5 παραθέτονται οι απαντήσεις που συλλέχθηκαν κατά το 2ο κύκλο
διαβούλευσης καθώς επίσης και τεκμηρίωση των επιστημόνων του έργου για την
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Κρήτη

Χώρα Τριφυλίας

απόφασή τους να τροποποιήσουν ή όχι τις βαρύτητες κάποιων παραμέτρων
(Παράρτημα 3.3.5).
Πέραν των δύο κύκλων διαβούλευσης που περιγράφηκαν παραπάνω και αφορούσαν
στον καθορισμό των βαρυτήτων των παραμέτρων, διενεργήθηκε και ένας 3ος κύκλος
διαβούλευσης, ο οποίος αφορούσε στην Μέθοδο IAP. Κατά τον 3o κύκλο
διαβούλευσης στάλθηκε σε Έλληνες και ξένους επιστήμονες η περιγραφή της Μεθόδου
ΙΑP και τους ζητήθηκε να απαντήσουν σε συγκεκριμένες ερωτήσεις για να την
αξιολογήσουν. Στο Παράρτημα 3.3.6 παρουσιάζεται το κείμενο της γενικής περιγραφής
της Μεθόδου, η λίστα των επιστημόνων στους οποίους στάλθηκε το ερωτηματολόγιο,
το ερωτηματολόγιο που τους εστάλη στα ελληνικά ή στα αγγλικά, οι απαντήσεις που
ελήφθησαν, καθώς επίσης και η σύνοψη των αποτελεσμάτων (Παράρτημα 3.3.6). Σε
γενικές γραμμές οι κρίσεις των επιστημόνων για τη Μέθοδο ΙΑP ήταν θετικές και
διατυπώθηκαν ορισμένες προτάσεις για τη βελτίωση της Μεθόδου, οι οποίες θα
ληφθούν υπόψη από τους επιστήμονες που μετέχουν στο έργο. Τα κύρια σημεία του
κύκλου αυτού παρουσιάζονται στη Δράση 7 στα κομμάτι της αξιολόγησής της
Μεθόδου από τρίτους, εκτός δικτύου, SAGE10 επιστήμονες.
Τέλος, για τη διάχυση των δράσεων και των επιτευγμάτων του έργου διοργανώθηκαν
δύο εκδηλώσεις στις πιλοτικές περιοχές του έργου. Η πρώτη στην Μεσσηνία και η
αντίστοιχη εκδήλωση στην Κρήτη. Στους συμμετέχοντες διανεμήθηκε ερωτηματολόγιο
(Παράρτημα 3.3.7) που περιείχε ερωτήσεις που αφορούσαν στη Μέθοδο. Όπως
φαίνεται παρακάτω. η Μέθοδος ΙΑP έτυχε πολύ καλής αξιολόγησης από τους
συμμετέχοντες κοινωνικούς εταίρους, στις δύο Συναντήσεις με τη πλειοψηφία τόσο στη
Χώρα Τριφυλίας όσο και στην Κρήτη να χαρακτηρίζει τη Μέθοδο ΙΑΡ και τα εργαλεία
της ως πολύ καλά δίνοντας τη μέγιστη τιμή βαθμολόγησης (5).

Υπο-Δράση 3.4: Εγκατάσταση συστήματος για την εισαγωγή δεδομένων σε βάσεις
δεδομένων και χάρτες Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών GIS
Proposed start-date: 1T 2011 / Proposed end-date: 2T 2014
Actual start-date: 3T 2012 / Actual end-date: 2T 2014

Αναφορικά με την εγκατάσταση συστήματος για την εισαγωγή στοιχείων σε βάση
δεδομένων και σε σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών, σε πρώτη φάση,
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προσδιοριστήκαν οι προδιαγραφές του λογισμικού και παρουσιάστηκαν στο IR
Παράρτημα 5.1-3.4.1. Μετά από διαβούλευση με τους εταίρους ΙΕΒ και ΡοδαξΑγρο,
επελέγη η CUSTOMSOFT με απόφαση της ΡόδαξΑγρο για την ανάπτυξη του
Λογισμικού, η οποία καλύπτει με την προσφορά της το σύνολο των απαιτήσεων που
τίθενται. Έχει υπογραφεί σύμβαση μεταξύ της ΡόδαξΆγρο ΕΠΕ και της
CUSTOMSOFT (ΙR Παράρτημα 5.1-3.4.4). Η δημιουργία του λογισμικού και οι
οδηγίες χρήσης του ολοκληρώθηκαν το 2011. Το λογισμικό αποτελεί το σύστημα
υποδοχής-αποθήκευσης των πρωτογενών δεδομένων σε web εφαρμογή, έτσι που τα
στοιχεία να είναι ορατά στους λοιπούς χειριστές (ειδικούς επιστήμονες) αμέσως μετά
την εισαγωγή τους. Επίσης, το ουσιαστικότερο, κατανέμει τα δεδομένα –κατά την
εξαγωγή τους- σε τριπλέτες. Το σύστημα καταχώρησης και παρουσίασης των
δεδομένων περιέχονται στο FR DL 3.4.1 με τίτλο ‘Ολοκλήρωση λογισμικού/βάσης
δεδομένων βάσει αναγκών της Μεθόδου’. Στα πλαίσια του έργου, οι γεωπόνοι έχουν
καταχωρήσει πλήρως τα δεδομένα του 2011, 2012 & 2013 στο λογισμικό
SAGEProject. Από τη βάση οι γεωπόνοι-χρήστες εξήγαγαν τις τριπλέτες με τις
παραμέτρους και τις κλάσεις που έπαιρναν ανά αγροτεμάχιο για να τις εισάγουν στο
IAP Toolbox για τον υπολογισμό κάθε μεμονωμένου περιβαλλοντικού προφίλ. Τα
στοιχεία εφαρμογών που συλλέγονταν, καταχωρούνταν καταρχήν στο αρχείο EMSSAGE προκειμένου να ελεγχθούν και μετά τον έλεγχο εισάγονταν από τους γεωπόνους
στη βάση δεδομένων (λογισμικό). Η εισαγωγή σήμερα μπορεί να γίνει κατευθείαν από
αρχείο excel στο λογισμικό μέσω μιας εφαρμογής που αναπτύχθηκε το τελευταίο έτος.
Το λογισμικό δεν παράγει χάρτες άμεσα. Για αυτό το λόγο τα δεδομένα από τη βάση
εξάγονταν και επεξεργάζονταν από τη ΡόδαξΆγρο στο λογισμικό QUANTUM ή από το
ΙΕΒ και ΜΦΙ σε ARC GIS και παράγονται οι σχετικοί ανά θεματικό πεδίο χάρτες. Στο
παραδοτέο της Δράσης αυτής, παρουσιάζονται οι χάρτες με τις θέσεις των
αγροτεμαχίων (3 χάρτες) και η κατανομή της υψηλότερης σε σκορ πλευράς σε όλα τα
αγροτεμάχια στις 3 περιοχές (παραδοτέο ΡοδαξΆγρο), καθώς επίσης και χάρτες
αποτελεσμάτων και θέσεων δειγματοληψιών των εταίρων ΕΚΒΥ και ΙΕΒ. Ενδεικτικοί
χάρτες από τον εταίρο ΙΕΒ αποτελούν οι: 1) περιεκτικότητα σε οργανική ουσία του
εδάφους, 2) ηλεκτρική αγωγιμότητα, 3) pH, 4) συγκεντρώσεις φωσφόρου κατά Olsen
5) συγκεντρώσεις καλίου, 6) συγκεντρώσεις Βορίου, 7) ο κίνδυνος δημιουργίας
αλατούχου εδάφους λόγω χρήσης αρδευτικού νερού, 8) δυσκολία πρόσληψης εδαφικού
διαλύματος λόγω αλατότητας νερού άρδευσης, 9) τοξική δράση Na (βάσει SAR) στην
άρδευση, 10) τοξική δράση Cl στην άρδευση κλπ. Αντίστοιχα από τον εταίρο ΕΚΒΥ οι
χάρτες περιλαμβάνουν: 1) μεταβολές δεικτών βιοποικιλότητας, 2) αξιολόγηση των
τιμών για τα ερπετά, 3) αξιολόγηση ποικιλότητας ειδών πανίδας κ.α.
Υπο-Δράση 3.5: Εγκατάσταση στο πεδίο.
Proposed start-date: 1T 2011 / Proposed end-date: 2T 2014
Actual start-date: 1T 2011 / Actual end-date: 4T 2013

Η εγκατάσταση του έργου στους ελαιώνες των τριών περιοχών έχει ολοκληρωθεί από
το τέλος του 2011 και διατηρήθηκε η ίδια, μετά τις αρχικές μεταβολές που έγιναν κατά
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τον πρώτο χρόνο εφαρμογής (2011). Συγκεκριμένα κατά τον πρώτο χρόνο εφαρμογής
επιλέχτηκαν αρχικά 600 αγροτεμάχια (200 ανά ομάδα παραγωγών) και από αυτά τα 600
χρειάστηκε μέσα στο πρώτο έτος εφαρμογής να αντικατασταθούν συνολικά 44
αγροτεμάχια. Αναλυτικότερα: 1) στην ομάδα του Νηλέα: 6 αγροτεμάχια
αντικαταστάθηκαν χωρίς να γίνει αντικατάσταση παραγωγών, 2) στην ομάδα των
Πεζών: 31 αγροτεμάχια αντικαταστάθηκαν που ανήκαν σε 7 παραγωγούς. Τα 31 αυτά
αγροτεμάχια αντικαταστάθηκαν από 31 αγροτεμάχια νέων παραγωγών που εντάχτηκαν
στο πρόγραμμα, 3) στην ομάδα του Μεραμβέλλου: 7 αγροτεμάχια που ανήκαν σε 1
παραγωγό. Τα 7 αυτά αγροτεμάχια αντικαταστάθηκαν από 7 αγροτεμάχια ενός νέου
παραγωγού που εντάχτηκε στο πρόγραμμα
Οι μεταβολές αυτές έγιναν για διάφορους λόγους, κυρίως κοινωνικούς (κληρονομιές,
πώληση, προίκες, θάνατοι, διαφωνίες με τη διοίκηση της ομάδας κλπ) και ήταν
αναπότρεπτοι. Ωστόσο λόγω της περιορισμένης έκτασης (7%) δεν αξιολογήθηκαν ως
σημαντικές και τα αγροτεμάχια που αποχώρησαν αντικαταστάθηκαν άμεσα είτε με
εσωτερική αντικατάσταση είτε με αντικατάσταση παραγωγών (σχετική πρόβλεψη στο
Τεχνικό Δελτίο (σελ 11/44) για αντικατάσταση παραγωγών που αποχωρούν).
Η διαδικασία αυτή ολοκληρώθηκε και έκτοτε δεν μεταβλήθηκε από το τέλος του 2011.
Οι μεταβολές έγιναν πριν τις δειγματοληψίες εδάφους που πραγματοποιήθηκαν στο
τέλος του 2011. Οι θέσεις των αγροτεμαχίων κατεγράφησαν σε σύστημα GIS και
παρήχθησαν οι χάρτες απεικόνισής των (παραδοτέο Parcel Position Maps). Έκτοτε και
μέχρι το τέλος του προγράμματος το πεδίο εφαρμογής παρέμεινε σταθερό. Το
παραδοτέο DL 3.5 με τίτλο ‘Εγκατάσταση ελαιώνων-Μεταβολές σε ελαιώνες παραγωγούς’, συνοψίζει τα προαναφερόμενα. Οι παραγωγοί παρέμειναν συνεπείς στο
συμφωνητικό που είχαν υπογράψει και παρείχαν τις καταγραφές τους στους γεωπόνους
για αποδελτίωση. Οι πρωτογενείς καταγραφές (raw data) μετά τον έλεγχο και την
αποδελτίωσή τους στο EMS-SAGE (η έκδοση του EMS που περιλαμβάνει
αποκλειστικά τα στοιχεία εφαρμογών που αφορούν το SAGE) αρχειοθετούνται στα
γραφεία των ομάδων. Οι γεωπόνοι ενημέρωναν κάθε μήνα το EMS-SAGE (ως προς τα
στοιχεία εφαρμογής) ή/και το λογισμικό SAGEProject (ως προς τις παραμέτρους) και
συνέτασσαν συστηματικά τη μηνιαία έκθεσή τους για τις δραστηριότητές τους. Μετά
από έλεγχο από την ΡόδαξΆγρο, τα στοιχεία του EMS-SAGE εισάγονται στη βάση
δεδομένων. Η εισαγωγή των στοιχείων έχει ολοκληρωθεί και για τα τρία έτη
εφαρμογής.
Επίσης, παραχωρήθηκαν από τον Οργανισμό Πληρωμών Ελέγχου Κοινοτικών
Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε) διανυσματικά αρχείαshapefiles τα οποία περιλαμβάνουν τα γεωχωρικά (στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα
Αναφοράς 1987) και περιγραφικά δεδομένα (βάση δεδομένων που περιλαμβάνει
χαρτογραφικά σύμβολα, έκταση κα) των δηλώσεων ελαιοκαλλιέργειας των παραγωγών
των δύο περιοχών της Κρήτης που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα. Η αντίστοιχη
διαδικασία για την περιοχή της Χώρας Τριφυλίας πραγματοποιήθηκε από το ΜΦΙ. Τα
πολύγωνα (το σύνολο της έκτασης των αγροτεμαχίων) απεικονίστηκε σε χάρτες από το
ΜΦΙ.
Όλα τα παραπάνω παρουσιάζονται στο DL 3.5. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να
σημειωθεί ότι λόγω του γεγονότος ότι η πνευματική ιδιοκτησία και τα συναφή
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πνευματικά δικαιώματα των δεδομένων ανήκουν στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε και
προστατεύονται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο, δεν επιτρέπεται η
παραχώρηση ή μεταβίβαση σε οποιονδήποτε τρίτο. Απαγορεύεται αυστηρά η με
οποιονδήποτε τρόπο και μέσο αναπαραγωγή ή αναμετάδοση τους για αυτό το λόγο και
οι χάρτες δεν θα αναρτηθούν στο δια-δικτυακό τόπο του έργου.
Υπο-Δράση 3.6: Κατάρτιση των συμβούλων – γεωπόνων
Σκοπός της δράσης αυτής ήταν η εκπαίδευση των γεωπόνων και τεχνολόγων γεωπονίας
που απασχολήθηκαν ως σύμβουλοι στις ομάδες παραγωγών των περιοχών υλοποίησης
του έργου στην εφαρμογή της Μεθόδου Εκτίμησης/Ιεράρχησης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (IAP). Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκαν από τον Συντονιστή, τους
εταίρους του έργου και από εξωτερικούς συνεργάτες μια σειρά από καταρτίσεις των
επιβλεπόντων γεωπόνων-συμβούλων του προγράμματος ως προς τις εξής τέσσερεις
θεματικές περιοχές: α) φυτοϋγεία και επιπτώσεις β) εδαφολογικές και υδρολογικές
παράμετροι και επιπτώσεις γ) βιοποικιλότητα και δ) εφαρμογή της Μεθόδου ΙΑΡ (τα
αντικείμενα παρουσιάζονται αναλυτικά στο DL 3.6, με τίτλο ‘Κατάρτιση Γεωπόνων’,
υπό μορφή Πινάκων με αναφορά σε ημερομηνίες, περιοχές και θεματικά αντικείμενα.
Οι θεματικές αυτές ενότητες και οι υπεύθυνοι υλοποίησης της κατάρτισης
ακολούθησαν τα όσα περιγράφονται στην εγκεκριμένη πρόταση του έργου. Οι
καταρτίσεις έγιναν κατά κύριο λόγο στις περιοχές υλοποίησης του έργου αλλά και στο
ΜΦΙ. Περιελάμβαναν τόσο θεωρητική όσο και πρακτική κατάρτιση ενώ παράλληλα
παρήχθη και το αντίστοιχο εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε στις καταρτίσεις
(Παραρτήματα: 3.6.10 BPI TRAINING, 3.6.11 IEB TRAINING, 3.6.12 EKBY TRAINING, 3.6.14
ΕΝΤΥΠΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, 3.6.16. RODAXAGRO TRAINING, ΥΛΙΚΟ

Εκτός από την κατάρτιση με τη μορφή
εισηγήσεων και επιδείξεων στο πλαίσιο της εν λόγω Δράσης έγιναν και μια σειρά από
τηλεδιασκέψεις με εκπαιδευτικό χαρακτήρα, ενώ η επικοινωνία μεταξύ των μελών των
επιστημονικών ομάδων και των εταίρων ήταν συνεχής και άμεση μέσω e-mails,
τηλεδιασκέψεων και τηλεφώνου.
Η υλοποίηση της κατάρτισης απαιτούσε την κατάρτιση των συμβούλων από
εξειδικευμένους επιστήμονες σε θέματα που αφορούσαν καταγραφές των γεωργικών
πρακτικών των ελαιοπαραγωγών δίνοντας έμφαση στις παραμέτρους εκείνες της
διαχείρισης που αφορούν στην IAP
όπως πχ
‘Εκτέλεση φυτοπροστασία Επικινδυνότητα - Καλλιεργητής (ψεκαστής) AS12_IM04_ CO07, ‘Εφαρμογή
αρδεύσεων_Εξάντληση φυσικών πόρων_Υπόγεια ύδατα’ AS10_IM03_CO14 και
‘Εκτέλεση
κλαδέματος_Μεταβολή
Βιοποικιλότητας_Ιπτάμενη
πανίδα’AS06_IM05_CO06. Για το σκοπό αυτό, κάθε φορέας καθόρισε μια ομάδα
εκπαιδευτών ικανή να καλύψει τις απαιτήσεις στην κατάρτιση των συμβούλων στο
σύνολο των παραμέτρων και επιπτώσεων της IAP. Η κατάρτιση των συμβούλων
πραγματοποιήθηκε σε διαδοχικούς κύκλους εκπαιδεύσεων είτε μεμονωμένα είτε από
ομάδες επιστημόνων, με βάση την εποχικότητα των δεδομένων καταγραφής της
Μεθόδου IAP (αναφέρονται αναλυτικά στο DL3.6). Η κατάρτιση των συμβούλων σε
πολλές περιπτώσεις συνδυάστηκε με συναντήσεις με αγρότες των οποίων τα
αγροτεμάχια ανήκαν στην περιοχή υλοποίησης του έργου. Σκοπός των συναντήσεων
ΚΑΤΑΡΙΣΗΣ, ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ).
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ήταν τόσο η απευθείας παροχή συμβουλών από ειδικούς επιστήμονες σε
θέματα/προβλήματα που απασχολούσαν τους αγρότες όσο και η εκπαίδευση των
γεωπόνων στο συμβουλευτικό τους έργο προς τους παραγωγούς.
Κατά την ολοκλήρωση των κύκλων καταρτίσεων/εκπαιδεύσεων, πραγματοποιήθηκε
αξιολόγηση αντικειμενικότητας (calibration) των συμβούλων στις καταγραφές
παραμέτρων και επικύρωση (validation) της Μεθόδου ΙΑΡ από τους συμβούλους
παρουσία των εκπαιδευτών (βλ. DL 3.7 με τίτλο ‘Αξιολόγηση της αντικειμενικότητας
των συμβούλων γεωπόνων’). Οι σύμβουλοι αξιολόγησαν την εκπαίδευση τους ανά
θεματική ενότητα/εκπαιδευτή με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίου και στις τρεις
πιλοτικές περιοχές (Βλ. Παραρτήματα 3.7 1-3.7.7 του DL 3)
Πινάκας 3.6.1: Δείγμα τμήματος αξιολόγησης της εκπαίδευσης το 2012 από τους 4
εκπαιδευθέντες γεωπόνους (2 Μεραμβέλλο, 1 Πεζά και 1 Νηλέας). Παρουσιάζονται
συνολικά αποτελέσματα
4. Ήταν ενδιαφέροντα και χρήσιμα για εσάς τα θέματα της εκπαίδευσης ;
Βάλτε x σε ένα τετραγωνίδιο κάθε σειράς

Πολύ
ενδιαφέρον/
Πολύ
χρήσιμο

Ενδιαφέρον/
χρήσιμο

Μέτρια
επιλογή

1.

Ορθή χρήση ψεκαστικών μηχανημάτων φ.π. (από ΜΦΙ)

3

1

2.

Ασφαλής χρήση φ.π. για τον άνθρωπο (κίνδυνοι, μέσα
ατομικής προστασίας χρήστη, συμπτώματα
δηλητηρίασης από φ.π., πρώτες βοήθειες) (από ΜΦΙ)

3

1

3.

Ασφαλής χρήση φ.π. για το περιβάλλον (ασφαλής
αποθήκευση φ.π., πηγές σημειακής ρύπανσης από φ.π.,
κίνδυνοι σε οργανισμούς μη-στόχους, μέτρα έκτακτης
ανάγκης σε περίπτωση ατυχήματος) (από ΜΦΙ)

4

4.

Μέθοδοι ολοκληρωμένης διαχείρισης εντόμων στους
ελαιώνες (από ΜΦΙ)

2

2

5.

Μέθοδοι ολοκληρωμένης διαχείρισης ασθενειών στους
ελαιώνες (από ΜΦΙ)

3

1

6.

Μέθοδοι ολοκληρωμένης διαχείρισης ζιζανίων στους
ελαιώνες (από ΜΦΙ&ΓΠΑ)

3

1

7.

Αρχεία μεθόδου ΙΑP και περιβαλλοντικού προφίλ (από
ΜΦΙ)

3

1

`

2

1

1

3

1

3

1

Βιοποικιλότητα – Αναγνώριση ειδών, μεθοδολογία,
πρωτόκολλο καταγραφής, συλλογή δεδομένων,
μεθοδολογία, συσκευή καταγραφής ύπαρξης
χειρόπτερων (από ΕΚΒΥ)
Κατάρτιση για δειγματοληψίες νερού, εδάφους και για
παραμέτρους εδάφους, νερού & λίπανσης (από ΙΕΒ)

8.

9.

Πρακτικές και τρόπος κλαδέματος (από ΜΦΙ)

10
11.

Κατάρτιση για παραμέτρους συγκομιδής, διαχείρισης
εδάφους, για τις συντεταγμένες, το δυναμικό
παραγωγής και για την συμπλήρωση των φύλλων
αυτοψίας, του EMS και του νέου ΔΕΛΕΠ. (από
ΡΟΔΑΞΑΓΡΟ)

3

Καθόλου
ενδιαφέρον/
καθόλου χρήσιμο

1

Επιπλέον στο πλαίσιο του ελέγχου ποιότητας δημιουργήθηκε ερωτηματολόγιο
ανίχνευσης αναγκών συμπληρωματικής κατάρτισης το οποίο συμπληρώθηκε από τους
γεωπόνους του έργου με σκοπό τον καλύτερο προσανατολισμό και εστίαση σε θέματα
κατάρτισης για τα έτη 2013-2014 βάσει των απαντήσεων στα εν λόγω έντυπα
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(Παράρτημα 3.6.14). Υπόδειγμα συμπλήρωσης Πίνακα με θεματικά αντικείμενα του
ΜΦΙ παρουσιάζεται παρακάτω:

Τέλος, στην ερώτηση εάν ωφελήθηκαν από την εκπαίδευση, οι 3 από τους 4 γεωπόνους
απάντησαν ‘απολύτως’ και ένας ‘σε μεγάλο βαθμό’. Οι γεωπόνοι σύμβουλοι
ανταποκρίθηκαν στις αυξημένες απαιτήσεις των εκπαιδευτών ικανοποιητικά, δεδομένης
της πρότερης πολυετούς εμπειρίας τους στην καλλιέργεια της ελιάς και γενικότερα στη
διαχείριση των ελαιώνων. Η πολυετής εμπειρία δεν αποτελεί κριτήριο εφαρμογής της
Μεθόδου ΙΑΡ, μιας και ο κος Ρέππας, ενώ δεν διέθετε εμπειρία στην ελαιοκαλλιέργεια
εντούτοις αφομοίωσε και επεξεργάστηκε τα αντικείμενα της κατάρτισης και εφαρμογής
της Μεθόδου ΙΑΡ με μεγάλη επιτυχία. Η συνεργασία εκπαιδευτών και συμβούλων
πραγματοποιήθηκε στο μεγαλύτερο βαθμό στο πεδίο, δίνοντας τους έτσι γνώσεις που
τους επέτρεψαν να είναι αυτόνομοι στις καταγραφές των παραμέτρων της IAP. Οι
σύμβουλοι ανταποκρίθηκαν εξαιρετικά στην αξιολόγηση της αντικειμενικότητας τους
στις καταγραφές.
Βάσει όλων των παραπάνω και σε συμφωνία με τα όσα περιγράφονται στην
εγκεκριμένη πρόταση του έργου η Δράση 3.6 και όλες οι Υπο-δράσεις της
ολοκληρώθηκαν με επιτυχία και παραδίδονται τα εκπαιδευτικά προγράμματα, το
εκπαιδευτικό υλικά τα αποτελέσματα της κατάρτισης, η αξιολόγηση και τα
αποτελέσματα του calibration από τους εκπαιδευτές στα παραδοτέα που
προαναφέρονται παρακάτω .
Υπο-Δράση 3.6.1: Κατάρτιση των συμβούλων- γεωπόνων σε θέματα φυτοϋγείας
και επιπτώσεων
Proposed start-date: 1T 2011 / Proposed end-date: 2T 2014
Actual start-date: 1T 2011 / Actual end-date: 4T 2013

LIFE09 ENV/GR/000302 SAGE10 - Final report

51

Σε σχέση με τα θέματα φυτοϋγείας, επιλέχθηκε να γίνει κατάρτιση ως προς τις
κυριότερες ασθένειες (π.χ. καρκίνωση της ελιάς), τους εχθρούς (έντομα) (π.χ.
καλόκορις, ρυγχίτης, κηκκιδόμυγα, ακάρεα) και τα ζιζάνια (π.χ. οξαλίδα, καλέντουλα)
που εμφανίζονται πιο συχνά στις πιλοτικές περιοχές έτσι ώστε να αξιολογηθούν οι
επικρατούσες πρακτικές και οι παράμετροι του παραγωγού που σχετίζονται με αυτές
(DL 3.6 ). Ειδικότερα, κάποια από τα αντικείμενα κατάρτισης ήταν η αναγνώριση
φυσικών εχθρών των επιβλαβών εντόμων και ακάρεων της ελιάς, ανθεκτικότητα
ζιζανίων σε ζιζανιοκτόνα, οι κίνδυνοι από τη χρήση γεωργικών φαρμάκων (γφ) για τον
άνθρωπο-μέσα ατομικής προστασίας, η ποιότητα αποθήκευσης γφ, η ασφαλής χρήση
των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και οι πρακτικές διάθεσης των αποβλήτων τους,
τα μέτρα μείωσης διασποράς ψεκαστικού νέφους, ο οδηγός αναγνώρισης ζιζανίων και
οι τρόποι διαχείρισης τους κα Σκοπός της κατάρτισης ήταν η εκτίμηση
προσβολής/παρουσίας εχθρών ασθενειών στους ελαιώνες και η εφαρμογή μέτρων
διαχείρισης τους με χαμηλή περιβαλλοντική επιβάρυνση, η ασφάλεια των εργαζόμενων
στην ελαιοκαλλιέργεια, καθώς επίσης και η σημασία πραγματοποίησης ακριβών
καταγραφών παραμέτρων και δεικτών. Με τους ίδιους στόχους, πραγματοποιήθηκε
κατάρτιση και από εξωτερικό συνεργάτη του ΜΦΙ με αντικείμενο το σωστό έλεγχο των
ψεκαστικών μηχανημάτων για την ελαχιστοποίηση της διασποράς ψεκαστικού
διαλύματος. Επίσης πραγματοποιήθηκε κατάρτιση για την αναγνώριση των τύπων
κλαδέματος και διαχείρισης των κλάδων-ελαχιστοποίησης παραγωγής ξύλου. Συνολικά
από το ΜΦΙ (με τους εξωτερικούς συνεργάτες του) πραγματοποιήθηκαν 34 καταρτίσεις
στη Χώρα Τριφυλίας, στα Πεζά και στο Μεραμβέλλο κατανεμημένες ως εξής: 6 το
2011, 22 το 2012, 3 το 2013 και 3 καταρτίσεις το 2014. Τέλος, ως συμβολή στη
μέτρηση και της υφιστάμενης βιοποικιλότητας, πραγματοποιήθηκε κατάρτιση και
δόθηκαν οδηγίες δειγματοληψίας ωφελίμων αρθροπόδων (κοινά πεδία μεταξύ
φυτοϋγείας και βιοποικιλότητας). Το DL 3.6 περιέχει το σύνολο του εκπαιδευτικού
υλικού για τους συμβούλους.
Υπο-Δράση 3.6.2: Κατάρτιση των συμβούλων - γεωπόνων σε θέματα
εδαφολογικών και υδρολογικών παραμέτρων και επιπτώσεων (που σχετίζονται με
τη διαχείριση εδάφους και αρδευτικού νερού)
Proposed start-date: 1T 2011 / Proposed end-date: 2T 2014
Actual start-date: 1T 2011 / Actual end-date: 4T 2013

Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 18 εκπαιδεύσεις-καταρτίσεις στις θεματικές περιοχές
εδαφολογικών και υδρολογικών παραμέτρων και επιπτώσεων. Συγκεκριμένα,
πραγματοποιήθηκαν 5 εκπαιδεύσεις το 2011, 8 το 2012, 2 το 2013 και 1 το 2014. Οι
καταρτίσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν σε μια από τις έδρες των τριών πιλοτικών
περιοχών ή και στην Αθήνα με σκοπό την αύξηση της αποτελεσματικότητας των
εκπαιδευόμενων Γεωπόνων και την επίτευξη της κατά το δυνατόν μεγαλύτερης
αλληλεπίδρασης μεταξύ τους. Στα πλαίσια της κατάρτισης παρήχθη εκπαιδευτικό υλικό
για θέματα παραμέτρων και επιπτώσεων που σχετίζονται με τη διαχείριση εδάφους και
αρδευτικού νερού (DL 3.6). Υποβάλλεται το σύνολο του εκπαιδευτικού υλικού που
δόθηκε στους συμβούλους γεωπόνους σε θέματα σχετικά με τη συγκεκριμένη υπο-
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δράση και ειδικότερα: Α) οδηγίες δειγματοληψίας και προκατεργασίας εδάφους, Β)
οδηγίες δειγματοληψίας νερού, Γ) παρουσίαση παραμέτρων Μεθόδου ΙΑΡ, Δ)
θεματικός οδηγός για την άρδευση ελιάς και Ε) θεματικός οδηγός για τη θρέψη ελιάς.
Στο πλαίσιο της κατάρτισης των τοπικών γεωπόνων πραγματοποιήθηκαν εκπαιδεύσεις
στις περιοχές υλοποίησης του Προγράμματος από ειδικούς επιστήμονες του ΙΕΒ. Η
αξιολόγηση έλαβε χώρα σε τρεις διαφορετικούς αγρούς της περιοχής Πεζών και
περιελάμβανε διάφορες παραμέτρους που σχετίζονται με α) λίπανση, β) άρδευση, και γ)
κατεργασία εδάφους. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης ήταν αρκετά ικανοποιητικά,
αφού εδόθησαν οι σωστές απαντήσεις και δεν παρατηρήθηκαν αποκλίσεις μεταξύ των
υποψηφίων, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων όπως πχ όσον αφορά στις παραμέτρους που
σχετίζονται με διαχείριση εδάφους-νερού παρατηρήθηκαν ενδεικτικά οι παρακάτω
αποκλίσεις: LRIPA51 πετρότοιχοι (εύρος απόκλισης: 1 κλάση), LRIPA60 διαχείριση
λιπαντικών (εύρος απόκλισης: 1 κλάση),
LRIPA61 διαχείριση συσκευασιών
λιπαντικών (εύρος απόκλισης: 1 κλάση), LRIPA62 διαχείριση ελαστικών (εύρος
απόκλισης: 1 κλάση) που εμπίπτουν εντός των λογικών πλαισίων αποκλίσεων
μακροσκοπικών παρατηρήσεων. Συνεπώς, η αξιολόγηση της αντικειμενικότητας των
συμβούλων – γεωπόνων κρίνεται ως επιτυχής. Διατέθηκε στους γεωπόνους το
εκπαιδευτικό υλικό το οποίο υποβάλλεται στην παρούσα καθώς και σύντομες οδηγίες
για παραγωγούς (υποβάλλονται στη Δράση 5: α) Φάκελος: Αξιολογήσεις αρδευτικών
νερών και εδαφών (περιέχει 68 αρχεία) και β) Φάκελος :Οδηγίες βελτίωσης των
εδαφών των ελαιώνων (περιέχει 6 αρχεία).
Υπο-δράση 3.6.3 Κατάρτιση των συμβούλων-γεωπόνων στην καταγραφή
παραμέτρων και την εκτίμηση επιπτώσεων στη βιοποικιλότητα
Proposed start-date: 1T 2011 / Proposed end-date: 4T 2013,
Actual start-date: 1T 2011 / Actual end-date: 4T 2013

Η δράση αυτή αποσκοπούσε στην εκπαίδευση των συμβούλων-γεωπόνων στην
καταγραφή δεδομένων (παραμέτρων και δεικτών) που σχετίζονται με τη
βιοποικιλότητα των ελαιώνων, ώστε να παρακολουθούν την αφθονία και την
ποικιλότητα βασικών ομάδων οργανισμών στους ελαιώνες που εποπτεύουν, για να
αξιολογούν τις επιπτώσεις που σχετίζονται με τη βιοποικιλότητα και να θέτουν στους
παραγωγούς σχετικούς στόχους και να τους προτείνουν διορθωτικές ενέργειες για την
ενίσχυση της βιοποικιλότητας.
Για την επίτευξη του σκοπού, στις τρεις περιοχές του έργου πραγματοποιήθηκαν
πολύωρες εκπαιδευτικές συναντήσεις μεταξύ εκπαιδευτών του ΕΚΒΥ και των
συμβούλων-γεωπόνων που μετείχαν στο έργο οι οποίες περιλάμβαναν θεωρητική
κατάρτιση και εξάσκηση στο πεδίο, δύο φορές ανά έτος κατά τα τρία πρώτα έτη του
έργου, όπως προβλεπόταν από την εγκεκριμένη πρόταση του έργου (DL 3.6).
Ειδικότερα, κατά τον σχεδιασμό της εκπαίδευσης των συμβούλων-γεωπόνων και των
παραγωγών η ομάδα έργου του ΕΚΒΥ έλαβε υπόψη το γνωστικό επίπεδο των εν
δυνάμει εκπαιδευόμενων στα θέματα της βιοποικιλότητας, σύμφωνα με τη γνώμη που
αποκόμισαν οι βασικοί εκπαιδευτές της ομάδας έργου κατά την πρώτη επίσκεψη της
ΟΕ σε κάθε μία από τις τρεις περιοχές του έργου το 2011. Η 1η εκπαίδευση των
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συμβούλων-γεωπόνων των τριών ομάδων παραγωγών στη συλλογή και τον έλεγχο
δεδομένων βιοποικιλότητας πραγματοποιήθηκε και στις τρεις περιοχές του έργου τον
Ιούνιο 2011, η 2η εκπαίδευση κατά το δίμηνο Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2011, η 3η
πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο 2012, η 4η τον Νοέμβριο 2012, η 5η τον Απρίλιο Μάιο 2013 και η 6η τον Σεπτέμβριο - Οκτώβριο 2013.
Πλέον των εκπαιδευτικών συναντήσεων πραγματοποιήθηκαν και εξ αποστάσεως
εκπαιδεύσεις, βάσει των αναγκών των εκπαιδευόμενων, με αποτέλεσμα η εκπαίδευση
να είναι μια συνεχής διαδικασία κατά τη διάρκεια του έργου.
Για τις ανάγκες της εκπαίδευσης παρήχθησαν εκπαιδευτικό εγχειρίδιο και πρωτόκολλο
εργασιών πεδίου. Ως εκπαιδευτικό υλικό χρησιμοποιήθηκαν συμπληρωματικά
παρουσιάσεις που εκπονήθηκαν για το σκοπό αυτό, σχετική βιβλιογραφία, αλλά και το
παραδοτέο που εκπονήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης 5.2.3. Ειδικά στο θέμα της
εξάσκησης στο πεδίο, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην αναγνώριση των επιμέρους
οργανισμών και των σημαντικών στοιχείων του περιβάλλοντος και στην ορθή
καταγραφή των δεδομένων, με πολλές ώρες πρακτικής σε επιλεγμένους ελαιώνες στις
περιοχές εφαρμογής του έργου. Αναφορικά με τη θεωρητική κατάρτιση, έμφαση
δόθηκε στη σημασία της βιοποικιλότητας και στην αξιοποίηση των δεδομένων για την
αξιολόγηση της επίδρασης των καλλιεργητικών πρακτικών στη βιοποικιλότητα και την
πρόταση, προς τους παραγωγούς, διορθωτικών ενεργειών ενίσχυσης της
βιοποικιλότητας.
Της πραγματοποίησης της εκπαίδευσης προηγήθηκαν προπαρασκευαστικές εργασίες
από την ομάδα έργου του ΕΚΒΥ οι οποίες περιελάμβαναν: α) καθορισμό των
παραμέτρων (περιβάλλοντος και παραγωγού) και δεικτών που θα ενσωματωθούν στην
Μέθοδο ΙΑΡ σχετικά με τη βιοποικιλότητα, β) βιβλιογραφική τεκμηρίωση των
προτεινόμενων παραμέτρων και δεικτών που σχετίζονται με τη βιοποικιλότητα, γ)
σχεδιασμό του πρωτοκόλλου καταγραφής και δ) σχεδιασμό της εκπαίδευσης
(αντικείμενα, επίπεδο, στόχοι, μέθοδοι και μέσα, αξιολόγηση εκπαιδευόμενων) .
Το εκπαιδευτικό εγχειρίδιο που παρήχθη απευθύνεται στους συμβούλους-γεωπόνους,
αλλά και σε κάθε παραγωγό που ενδιαφέρεται να παρακολουθεί τη βιοποικιλότητα
στον ελαιώνα του. Αποτελεί ένα εκπαιδευτικό εγχειρίδιο σε επίπεδο αρχαρίων στο
αντικείμενο της παρακολούθησης της βιοποικιλότητας και παραμέτρων του
περιβάλλοντος σε αγροτικά οικοσυστήματα και ιδιαιτέρως σε αυτό του μεσογειακού
ελαιώνα. Παρέχει κατευθύνσεις σχετικά με τον τρόπο συλλογής και καταγραφής των
απαιτούμενων δεδομένων σε σχετικό πρωτόκολλο. Περιλαμβάνει επίσης κατευθύνσεις
για την αναγνώριση ορισμένων ομάδων οργανισμών, ως συμπληρωματικό βοήθημα της
εκπαίδευσης πεδίου και της σχετικής βιβλιογραφίας, αλλά και κατευθύνσεις για την
αξιοποίηση των καταγραφών στον εντοπισμό των απαιτούμενων διορθωτικών
ενεργειών. Για την οριστικοποίησή του, καθοριστική ήταν η χρήση του από τους
συμβούλους- γεωπόνους στο πλαίσιο εφαρμογής της Μεθόδου ΙΑΡ κατά τη διάρκεια
υλοποίησης του έργου SAGE10.
Βασικό συμπέρασμα της συνολικής αξιολόγησης του εγχειρήματος της καταγραφής
δεδομένων βιοποικιλότητας από γεωπόνους, συμβούλους των παραγωγών είναι ότι οι
εκπαιδευόμενοι ανταποκρίθηκαν ικανοποιητικά στην εκπαιδευτική διαδικασία με την
έννοια ότι, στο διάστημα εκπαίδευσής τους αύξησαν το ενδιαφέρον τους για το
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αντικείμενο της βιοποικιλότητας και βελτίωσαν την αντίληψή τους για τη σημασία της
βιοποικιλότητας στους ελαιώνες (αξιολόγηση στο πεδίο). Επίσης, οι εκπαιδευόμενοι
εξοικειώθηκαν ικανοποιητικά με την μεθοδολογία πεδίου για την καταγραφή των
απαιτούμενων παραμέτρων και δεικτών και τη χρήση του πρωτοκόλλου (αξιολόγηση
στο πεδίο). Ωστόσο, εμφάνισαν αδυναμίες κατά την εφαρμογή στην πράξη, γεγονός το
οποίο καταδεικνύει ότι για την ορθή εφαρμογή της παρακολούθησης της
βιοποικιλότητας στο πλαίσιο της Μεθόδου ΙΑΡ: α) οι σχετικές εργασίες πρέπει να
εντάσσονται στα πάγια καθήκοντα που αναλαμβάνει ο σύμβουλος γεωπόνος και να
αντιμετωπίζονται ως ίδιας βαρύτητας με τα καθαυτό γεωπονικά καθήκοντά του και β) η
Μέθοδος της συνέντευξης πρέπει να εφαρμόζεται μόνο εάν διασφαλίζεται η ορθή λήψη
της συνέντευξης, διαφορετικά οι σχετικοί δείκτες πρέπει να καταγράφονται με αυτοψία
από τον γεωπόνο. Το εκπαιδευτικό εγχειρίδιο (περιλαμβανομένου του πρωτοκόλλου
καταγραφής) και ο φάκελος τεκμηρίωσης των δράσεων εκπαίδευσης του ΕΚΒΥ, μαζί
με τις παρουσιάσεις που χρησιμοποιήθηκαν στην εκπαίδευση, περιλαμβάνονται στο
Παράρτημα 3.6.12.
Επίσης, από τον εταίρο ΓΠΑ, πραγματοποιήθηκε κατάρτιση των συμβούλων –
γεωπόνων του Μεραμβέλλου και των Πεζών το Φεβρουάριο του 2014 και του
γεωπόνου στη Χώρα Τριφυλίας το Μάρτιο του 2014. Η κατάρτιση πραγματοποιήθηκε
στους ελαιώνες και περιελάμβανε: α) αναγνώριση ζιζανίων, β) βασικά στοιχεία της
οικολογίας και του πολλαπλασιασμού των ζιζανίων, γ) μεθόδους διαχείρισης ζιζανίων
και δ) βασικοί δείκτες για την εκτίμηση της βιοποικιλότητας των φυτών (Παράρτημα
3.6.15).
Υπο-Δράση 3.6.4: Κατάρτιση των συμβούλων-γεωπόνων στις περιοχές υλοποίησης
του έργου στην εφαρμογή της Μεθόδου.
Proposed start-date: 1T 2012 / Proposed end-date: 1T 2014
Actual start-date: 3T 2012 / Actual end-date: 3T 2013

Το αντικείμενο κατάρτισης για το έργο SAGE10 είναι εξειδικευμένο σε ότι αφορά στη
Μέθοδο ΙΑΡ και στη συγκέντρωση πληροφοριών οι οποίες δεν υπήρξαν αντικείμενα
της μέχρι σήμερα συνεργασίας της ΡόδαξΆγρο με τις τρείς ομάδες παραγωγών. Η
κατάρτιση -συμπληρωματικά αυτής που κάνουν οι ειδικοί των λοιπών εταίρων- αφορά
στη συσχέτιση και την προσαρμογή μερικών εκ των πληροφοριών που
συγκεντρώνονταν ήδη, ώστε να ικανοποιούν τη Μέθοδο ΙΑΡ, χωρίς να αναιρείται η
χρησιμότητά τους για τη λοιπή αξιοποίησή τους (EMAS, ISO 14001, EPD, AGRO 2).
Για παράδειγμα, η χρήση των μέσων ατομικής προστασίας από τους χειριστές των
Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων (φπ) ή τρόπος χειρισμού των κενών συσκευασίας κλπ
που περιλαμβάνονται στο «Βοήθημα Αυτοψίας». Το κυριότερο μέρος της κατάρτισης
όμως αφορά στην ίδια τη Μέθοδο ΙΑΡ, δηλαδή στη χρήση του λογισμικού και τη συμπληρωματική προς τη Δρα. Μαντζούνη - κατάρτιση για την εφαρμογή της
Μεθόδου. Σύμφωνα με τη μεθοδολογία που περιλαμβάνεται στη διαδικασία EMP 4.2
της ΡόδαξΑγρο, (επικαιροποιημένη για το SAGE10, περιλαμβάνεται στα παραδοτέα
DL_3.6), η εκπαίδευση υλοποιούνταν σε συνεχόμενη βάση όσο προέκυπταν απορίες
και πραγματοποιούνταν με ανταλλαγή διευκρινιστικών e-mail, τηλεφωνικών
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επικοινωνιών καθώς η ΡόδαξΑγρο αποτελούσε τον Δικαιούχο που είχε αναλάβει το
ρόλο της μεταφοράς της γνώσης που αφορούσε στη Μέθοδο ΙΑΡ στους γεωπόνους
αλλά και με άμεση φυσική παρουσία, ιδίως σε ότι αφορούσε ζητήματα αγρού. Επίσης,
πραγματοποιήθηκε σειρά εκπαιδεύσεων, 5 το 2011, 5 (από τον κο Μιχαλόπουλο) 2012,
1 το 2013 και 1 το 2014 στους γεωπόνους των 3 περιοχών σχετικά με τη χρήση του
συστήματος των αρχείων εργασίας της Μεθόδου ΙΑΡ, με σκοπό τον υπολογισμό του
σκορ των τριπλετών-προφίλ των ελαιώνων. Συγκεκριμένα, οι γεωπόνοι των 3 ομάδων
εκπαιδεύτηκαν αρχικά στη χρήση των αρχείων που συναποτελούν το ΙΑΡ Toolbox από
τη Δρα Ματζούνη (ΜΦΙ) μέσα από 4 τηλεδιασκέψεις διάρκειας από 0,5-2 ώρες με
ταυτόχρονη εξάσκηση σε υπολογιστή (βλ. DL 3.2.3). Στα Παραρτήματα του εν λόγω
παραδοτέου περιλαμβάνονται τόσο τα αρχεία που υπολογίζουν τα σκορ όσο και οι
Οδηγίες Χρήσης του IAP Toolbox (Παρ. 5).
Τα κύρια θέματα που περιελάμβανε η εκπαίδευση και των δύο προαναφερόμενων
επιστημόνων ήταν: Α) χρήση του συστήματος των αρχείων της Μεθόδου ΙΑΡ για τον
υπολογισμό του περιβαλλοντικού προφίλ αγροτεμαχίου και Β) χρήση του συστήματος
των αρχείων της Μεθόδου ΙΑΡ για την ανάλυση ευαισθησίας του προφίλ στις τιμές των
παραμέτρων. Το δεύτερο σημείο εκπαίδευσης είχε ως σκοπό να διευκολύνει τους
γεωπόνους στη λήψη απόφασης για την έκδοση ειδικών οδηγιών που σχετίζονται με τις
παραμέτρους και οι οποίες θα βελτίωναν το σκορ των τριπλετών και κατ’ επέκταση το
περιβαλλοντικό προφίλ των ελαιώνων. Τα θέματα της κατάρτισης, οι οδηγίες
εφαρμογής της Μεθόδου και το χρονοδιάγραμμα των κύκλων κατάρτισης
περιλαμβάνονται στο DL_3.6. Ως αποτέλεσμα της κατάρτισης ήταν η επιτυχής έκδοση
των 600 προφίλ για τα έτη 2011, 2012 και 2013.
Yπο-δράση 3.7: Αξιολόγηση της αντικειμενικότητας των συμβούλων-γεωπόνων
Proposed start-date: 4T 2011 / Proposed end-date: 3T 2013
Actual start-date: 3T 2012 / Actual end-date: 3T 2013

Η αξιολόγηση της αντικειμενικότητας (calibration) των συμβούλων-γεωπόνων
(επιβλεπόντων) αποτέλεσε το αντικείμενο της Υπο-δράσης αυτής κατά την οποία οι
γεωπόνοι καλούνταν να συμπληρώσουν τις απαιτούμενες φόρμες για την αξιολόγηση
της σημαντικότητας των επιπτώσεων στο περιβάλλον και στον άνθρωπο των
ακολουθούμενων καλλιεργητικών πρακτικών.
Η αξιολόγηση ουσιαστικά αφορούσε στην αντικειμενικότητα των επιβλεπόντων
γεωπόνων – συμβούλων κατά την εκτίμηση της τιμής παραμέτρων των τριπλετών ή των
πάγιων καταγραφών και η διαπίστωση διαφορών που αφορούσαν στην κρίση των
συμβούλων γεωπόνων. Το στάδιο αυτό της κατάρτισης ήταν πολύ σοβαρό γιατί
αποσκοπούσε στο να διαγνωστούν έγκαιρα οι όποιες αποκλίσεις αξιολόγησης/μέτρησης
παραμέτρων (πχ κλίση εδάφους, ποσοστό εδαφοκάλυψης από ζιζάνια κλπ) ώστε να
δοθούν επιπλέον οδηγίες και να γίνουν διορθωτικές ενέργειες με στόχο τη μείωση της
υποκειμενικότητας στα τελικά αποτελέσματα καταγραφής.
Κατά τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2012 έλαβε χώρα η πρώτη φάση
αξιολόγησης της αντικειμενικότητας των συμβούλων-γεωπόνων του προγράμματος στα
ακόλουθα αντικείμενα: (α) Λίπανση, άρδευση, κατεργασία εδάφους, (β) Δείκτες
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βιοποικιλότητας, (γ) Κλάδεμα, (δ) Γεωργικά μηχανήματα, (ε) Χρήση μέσων ατομικής
προστασίας & συμπεριφοράς του ψεκαστή και (στ) Αυτοφυής βλάστηση – εκτίμηση
εδαφοκάλυψης. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης που αφορούσε στις διάφορες
παραμέτρους που σχετίζονται με λίπανση, άρδευση και κατεργασία εδάφους ήταν
αρκετά ικανοποιητικά, αφού δόθηκαν οι σωστές απαντήσεις. Από τα αποτελέσματα της
1ης αξιολόγησης της αντικειμενικότητας των συμβούλων-γεωπόνων αναφορικά με την
καταγραφή και την εκτίμηση παραμέτρων και δεικτών βιοποικιλότητας, προκύπτουν τα
ακόλουθα συμπεράσματα:
1. Οι αποκλίσεις που παρατηρήθηκαν μεταξύ των συμβούλων-γεωπόνων δεν ήταν
ιδιαίτερα σημαντικές για τις περισσότερες από τις παραμέτρους και τους δείκτες,
2. Αξιοσημείωτες διαφοροποιήσεις μεταξύ των συμβούλων-γεωπόνων σημειώθηκαν σε
ορισμένες κρίσιμες παραμέτρους (π.χ. φυτοφράκτης)
3. Οι γεωπόνοι σύμβουλοι αξιολόγησαν σωστά τη μικρή σχέση φύλλων/ξύλου καθώς
και τη λανθασμένη μόρφωση (κλάδεμα) των ελαιόδεντρων, όμως υπήρξε διάσταση
ως προς τις προτεινόμενες τεχνικές κλαδέματος που θα συνιστούσαν προς τους
παραγωγούς.
4. Οξαλίδα (βιοποικιλότητα): Παρουσιάσθηκαν μικρά σφάλματα υποεκτίμησης ή
υπερεκτίμησης της κάλυψης από οξαλίδα, σε σχέση με τις επιφάνειες που
καταλάμβαναν άλλα είδη χλωρίδας.
5. Σαλιγκάρια (βιοποικιλότητα): Η απόκλιση που παρουσιάστηκε ήταν, στην
πραγματικότητα, μια ακραία τιμή στα συγκεκριμένα δέντρα της δειγματοληπτικής
επιφάνειας.
6. Σχετικά με την καταγραφή των στοιχείων που αφορούν στη συμπεριφορά του
ψεκαστή και στη σύνθετη παράμετρο “Έκθεση”, ζητήθηκε από έναν
ελαιοκαλλιεργητή-ψεκαστή να παραβρεθεί στη συνάντηση και να απαντήσει σε
ερωτήσεις του Αξιολογητή, ενώ οι σύμβουλοι γεωπόνοι κατέγραφαν απαντήσεις του
καλλιεργητή-ψεκαστή. Και οι 4 γεωπόνοι ερμήνευσαν γενικά ορθά τις απαντήσεις
του καλλιεργητή-ψεκαστή όσον αφορά στη βλαπτικότητα, στη τήρηση της δόσης
εφαρμογής, στη χρήση μέσων ατομικής προστασίας, στη συντήρηση, σωστή
ρύθμιση και χρήση του εξοπλισμού. Οι όποιες αποκλίσεις παρατηρήθηκαν στα
στοιχεία που είχαν καταγράψει, αφορούσαν σε επιμέρους λεπτομέρειες χωρίς όμως
αυτό να επηρεάζει την τελική τους αξιολόγηση.
7. Γενικότερα όσον αφορά στα γεωργικά μηχανήματα οι γεωπόνοι-σύμβουλοι στη
γραπτή εξέταση απάντησαν σωστά στις ερωτήσεις.
8. Η αξιολόγηση των συμβούλων-γεωπόνων στην αναγνώριση και ταυτοποίηση των
ειδών της αυτοφυούς βλάστησης της κάθε περιοχής και στην εκτίμηση των
ποσοστών φυτοκάλυψης μέσα σε κάθε ελαιώνα ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητικά.
Στις 18 Ιουλίου 2013 πραγματοποιήθηκε η αξιολόγηση της αντικειμενικότητας των
συμβούλων γεωπόνων του έργου στην περιοχή της Χώρας Τριφυλίας. Η αξιολόγηση
έλαβε χώρα σε αγρούς της περιοχής μελέτης και περιλάμβανε διάφορες παραμέτρους
που σχετίζονται με α) λίπανση, β) άρδευση, γ) κατεργασία εδάφους, και δ) γονιμότητα
εδαφών. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης ήταν αρκετά ικανοποιητικά, αφού
εδόθησαν οι σωστές απαντήσεις και δεν παρατηρήθηκαν αποκλίσεις μεταξύ των
υποψηφίων, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων που εμπίπτουν εντός των λογικών πλαισίων
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αποκλίσεων μακροσκοπικών παρατηρήσεων. Συνεπώς, η αξιολόγηση της
αντικειμενικότητας των συμβούλων – γεωπόνων κρίνεται ως επιτυχής. Τα
αποτελέσματα της αξιολόγησης από τους επιστήμονες των διαφορετικών ειδικοτήτων
παρουσιάζονται στο DL 3.7 με τίτλο ‘Calibration of Advisors’ μαζί με παρουσίαση του
τρόπου διεξαγωγής της αξιολόγησης και των αποτελεσμάτων της.
Δράση 4: Εφαρμογή της Μεθόδου ΙΑΡ στα συμπεριλαμβανόμενα στο έργο
αγροτεμάχια
Υπο-Δράση 4.1: Συλλογή δεδομένων παραμέτρων αγροτεμαχίων
Proposed start-date: 2T 2011 / Proposed end-date: 2T 2014
Actual start-date: 2T 2011 / Actual end-date: 2T 2014

Το EMS–SAGE αποτελεί δομικό στοιχείο του συστήματος Περιβαλλοντικής
Διαχείρισης, αφού από αυτό εκκινούν πολλές διαδικασίες για την επεξεργασία των
στοιχείων και τη σύνταξη των διάφορων εκθέσεων (ΔΕΛ.ΕΠ, Περιβαλλοντικό Προφίλ
& Δυναμικό Παραγωγής κ.λπ.) που ενδιαφέρουν τους παραγωγούς.
H συλλογή δεδομένων στις 3 πιλοτικές περιοχές που αποτελούσε καίριο κομμάτι του
προγράμματος, γινόταν με τη χρήση του ΕΜS-SAGE και της βάσης δεδομένων του
προγράμματος SAGEProject. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθεί ότι η αρχική
πρόταση που υπεβλήθη από τη ΡόδαξΆγρο βασιζόταν σε δεδομένα τα οποία
συλλέγονταν από τους γεωπόνους σε επίπεδο αγρού. Η νέα όμως προτεινόμενη
Μέθοδος ΙΑΡ χρειαζόταν τη συλλογή και άλλων βοηθητικών δεδομένων, όπως είναι
αυτά των αναλύσεων νερού και εδάφους, μετεωρολογικά, τοξικολογικά κ.α. δεδομένα.
Τα μετεωρολογικά δεδομένα συλλέγονται από τους πλησιέστερους σταθμούς της
Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ) σε κάθε περιοχή, καθώς και από
ιδιωτικούς εάν υπήρχαν και εφόσον είχαν αξιόπιστα δεδομένα ως προς το μέγεθος των
χρονοσειρών και το πλήθος των παραμέτρων. Τα επιπλέον βοηθητικά δεδομένα –εκτός
των δεδομένων που συλλέγονταν από τους γεωπόνους σε επίπεδο αγρού συλλέγονταν
είτε ως τιμές είτε προέκυπταν υπολογιστικά. Όλα τα δεδομένα αγρού από το ΕΜSSAGE, τη βάση SAGEProject καθώς και τα βοηθητικά δεδομένα από Βιβλιοθήκες (οι
οποίες φτιάχτηκαν ειδικά για τους σκοπούς του έργου) συνθέτουν σήμερα το
IAPToolbox στο οποίο όλα, υπόκεινται σε διάφορες επεξεργασίες. Η συλλογή
δεδομένων αγρού γινόταν: με συνέντευξη του παραγωγού από το γεωπόνο (πχ
πραγματοποίηση άρδευσης με άνεμο ή όχι, τρόπος διαχείρισης σταλακτηφόρου
αγωγού, φορά κατεργασίας εδάφους κλπ), αυτοψία (πχ μήκος πετρότοιχου και
φυτοφράκτη, κλίση εδάφους, κλείδωμα αποθήκης κλπ) και τεκμηρίωση (πχ στοιχεία
εφαρμογών δραστηριοτήτων όπως είναι οι ημερομηνίες λίπανσης, κατεργασίας, είδη
και ποσότητες σκευασμάτων που χρησιμοποιήθηκαν).
Τα δεδομένα αυτά κατά τη διάρκεια του SAGE10, εισάγονταν στο SAGEProject (μόνο
δεδομένα παραμέτρων σε πρώτη φάση) και το ΕΜS-SAGE (μόνο δεδομένα εφαρμογών
δραστηριοτήτων σε πρώτη φάση). Κατόπιν, τα αρχεία ΕΜS-SAGE -αφού ελέγχονταν
σε πρώτο επίπεδο από τους γεωπόνους - υποβάλλονταν σε μηνιαία βάση από τους
συμβούλους γεωπόνους στη ΡόδαξΆγρο προκειμένου να ελεγχθούν σε δεύτερο επίπεδο,
τα στοιχεία που περιλαμβάνουν. Με το πέρας των ελέγχων, εισάγονταν και τα δεδομένα
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εφαρμογών δραστηριοτήτων (από τα αρχεία EMS-SAGE) από τους γεωπόνους στη
βάση δεδομένων. Τα βοηθητικά δεδομένα είχαν συλλεχτεί/υπολογιστεί από τους
επιστήμονες των Δικαιούχων ΜΦΙ και ΙΕΒ σε συνεργασία με τους εξειδικευμένους
εξωτερικούς συνεργάτες. Σύμφωνα με το σύστημα αυτό οι εγγεγραμμένοι παραγωγοί
κατέγραφαν τις εφαρμογές που έκαναν στους ελαιώνες σύμφωνα με τη «διαδικασία
συλλογής δεδομένων» (DL_4.1) με τίτλο ‘Συγκέντρωση Δεδομένων’, η οποία
συνοπτικά περιλαμβάνει τη διανομή Οδηγιών – Εντύπων καταγραφής από τους
γεωπόνους προς τους παραγωγούς και τη συγκέντρωση των εντύπων από τους
γεωπόνους στον ελάχιστο δυνατό χρόνο μετά από την κάθε εφαρμογή, ώστε να είναι
δυνατός ο έλεγχος και η εν συνεχεία αποδελτίωση των εφαρμογών στο ΕMS-SAGE και
στη βάση δεδομένων (λογισμικό).
Οι πρωτογενείς πληροφορίες προέρχονταν είτε από τα έντυπα καταγραφής των
εφαρμογών από τους παραγωγούς είτε από -κατά περίπτωση- άμεση επικοινωνία με
τους παραγωγούς για σποραδική συμπλήρωση μέσω συνέντευξης. Τα έντυπα
καταγραφής δραστηριοτήτων των παραγωγών δεν κατατίθενται στο σύνολό τους καθότι
χρησιμοποιούνται από τις ομάδες στα πλαίσια της Ολοκληρωμένης ή/και
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που εφαρμόζουν, κατατίθεται στην παρούσα υπόδειγμα.
Υπο-Δράση 4.2: Αξιολόγηση των σημαντικών πλευρών και επιπτώσεων και
προσδιορισμός περιβαλλοντικού προφίλ αγροτεμαχίου
Proposed start-date: 2T 2012 / Proposed end-date: 2T 2014
Actual start-date: 2T 2012 / Actual end-date: 2T 2014

Ο προσδιορισμός του περιβαλλοντικού προφίλ από τους γεωπόνους έγινε
χρησιμοποιώντας τα στοιχεία του IAP Toolbox παράγοντας το IAP Scoring Tool που
περιλαμβάνει μια σειρά από ‘εκθέσεις’ όπως το Περιβαλλοντικό Προφίλ, μια σειρά από
δείκτες επίδοσης (AGREPIS) και τέλος το Δελτίο Επίδοσης Αγροτεμαχίου /
Παραγωγού / Ομάδας στο οποίο περιέχεται μια επιλογή δεικτών απαραίτητων για την
επικοινωνία μεταξύ γεωπόνου παραγωγού. Μεταξύ αυτών είναι τα στοιχεία
καταλληλότητας του αγροτεμαχίου και, κωδικοποιημένες, οι οδηγίες που αντιστοιχούν
στις πιο σημαντικές περιβαλλοντικά τριπλέτες.
Με την έκδοση του περιβαλλοντικού προφίλ ο γεωπόνος είχε και θα έχει στο μέλλον τη
δυνατότητα να ελέγξει με μια ματιά αν ανταποκρίνεται στα δεδομένα που γνωρίζει για
το αγροτεμάχιο, ώστε να αποκλειστεί η πιθανότητα λάθους (artifact) που πρέπει να
διορθωθεί. Εν συνεχεία, του δίνεται η δυνατότητα να αναλύει την αλληλουχία των πιο
σημαντικών τριπτύχων και να εξετάζει τις παραμέτρους που έχουν συμβάλει στην
υψηλή βαθμολόγησή τους. Ιδιαίτερα πρέπει να εξετάσει αν μία ή περισσότερες
παράμετροι ενέχονται ταυτόχρονα σε περισσότερα του ενός σημαντικά τρίπτυχα.
Καταρχήν o γεωπόνος βοηθιέται από την αυτόματη προβολή των κυρίων παραμέτρων
που επιβαρύνουν κάθε σημαντικό τρίπτυχο και τις σχετικές επίσης αυτοματοποιημένες
οδηγίες οι οποίες εμφανίζονται στο Δελτίο Επίδοσης (ΔΕΛ.ΕΠ), αλλά δεν περιορίζεται
σε αυτό το βοήθημα. Συνεργάζεται με τον παραγωγό, του παρουσιάζει τα ευρήματα και
συζητά μαζί του το ευλογοφανές ή μη των παραμέτρων που χρειάζονται μεταβολή για
να βελτιωθεί το προφίλ του αγροτεμαχίου. Με βάση την δυνατότητα του παραγωγού
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(οικονομία, διαθέσιμος χρόνος) συμφωνείται το καλύτερο εφικτό σχέδιο βελτίωσης για
το συγκεκριμένο αγροτεμάχιο. Εάν απαιτηθεί εκδίδεται γραπτή ‘ειδική οδηγία’ από τον
γεωπόνο. Τονίστηκε στους παραγωγούς η ανάγκη συμμόρφωσης προς τις γενικές
οδηγίες, με εστίαση σε αυτές που σχετίζονταν με τις παραμέτρους που ενέχονταν στα
ψηλά σκορ (π. η σημασία της τήρησης των οδηγιών της ετικέτας των ΦΠΠ, ή του να
μην ποτίζουν όταν φυσάει). Σε περίπτωση που ο γεωπόνος δεν έχει ήδη διαθέσιμες
επαρκείς γενικές οδηγίες ώστε να επιλέξει σε ποιές θα δώσει έμφαση, αναζητάει τη
βοήθεια ειδικών, ανάλογα με το ποιά ήταν τα πιο σημαντικά τρίπτυχα και οι σχετικές
παράμετροι-στόχοι βελτίωσης, όπως περιγράφεται στη Δράση 5.1.
Πρέπει να σημειωθεί ότι ο ρόλος του γεωπόνου είναι μόνο συμβουλευτικός, δηλαδή δεν
είναι δυνατόν να επιβάλει στον παραγωγό την συμμόρφωση προς τις οδηγίες βελτίωσης
μιας και η συμμετοχή του είναι σε εθελοντική βάση. Οφείλει όμως να κάνει κάθε
δυνατή προσπάθεια να τον πείσει. Τα αγρο-περιβαλλοντικά προφίλ καθώς και ο
σχολιασμός τους από κάθε εταίρο παρουσιάζονται στο DL 4.2 με τίτλο ‘Σημαντικές
Περιβαλλοντικές Πλευρές και Προφίλ Ελαιώνα’. Ο σχολιασμός των προφίλ
περιλαμβάνεται τόσο το σχολιασμό κάθε μίας τριπλέτας ξεχωριστά ως προς τα σκορ
που παίρνει ανά περιοχή και έτος με αναφορά στις 2 σπουδαιότερες, σε βαρύτητα,
παραμέτρους που καθορίζουν τα σκορ που λαμβάνει, όσο και μια πιο ολιστική ανάλυση
των δραστηριοτήτων των παραγωγών (aspects) ανά περιοχή και των επιπτώσεων σε
διαφορετικούς αποδέκτες όπως αναλύθηκαν μετα τη χρήση της Μεθόδου ΙΑΡ.
Παράδειγμα 1: Λίπανση (ΝΗΛΕΑΣ)
Όπως φαίνεται και στο σχήμα 4.2.1., όλες οι τρίπλέτες πλην της «εφαρμογής λίπανσης /
ρύπανσης / υπόγειων νερών» έχουν σχετικά αυξημένη συχνότητα εμφάνισης στις 3
πρώτες θέσεις κατάταξης. Σε γενικές γραμμές παρατηρείται μια αύξηση της συχνότητας
κατά το 2012 (σε σχέση με το έτος αναφοράς του 2011) και τελικά μια ελάττωση κατά
το 2013, που επιφέρει και σχετική βελτίωση της γενικότερης περιβαλλοντικής
επίδοσης. Οι κύριες παράμετροι που επηρεάζουν τις τιμές των σκορ των αγροτεμαχίων
σχετίζονται τόσο με τις ενέργειες του παραγωγού (πχ ανάλυση και αξιολόγηση
αρδευτικού νερού κτλ) και επιδέχονται βελτίωσης με σχετικά ήπιες δράσεις, όσο και με
το σχετικό περιβάλλον (πχ κλίση εδάφους) στις οποίες όμως δύναται με σωστές
πρακτικές ο παραγωγός να επιφέρει μια σχετική βελτίωση.

Σχήμα 4.2.1. Συνολικός αριθμός αγροτεμαχίων ανά έτος στα οποία η τριπλέτα ήρθε
στις 3 πρώτες θέσεις σε κατάταξη για την πλευρά της άρδευσης
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Παράδειγμα 2: Εφαρμογή Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος (ΝΗΛΕΑΣ)
Όπως φαίνεται και στο σχήμα 4.2.2 η συχνότερα εμφανιζόμενη τριπλέτα στις 3 πρώτες
θέσεις κατάταξης είναι αυτή με την επικινδυνότητα εφαρμογής των
φυτοπροστατευτικών προϊόντων για τα θηλαστικά. Σε γενικές γραμμές, η μεταβολή του
αριθμού των περιπτώσεων που η τριπλέτα μετακινήθηκε στις 3 πρώτες θέσεις
σχετίζεται με ενέργειες του παραγωγού και τις επιλογές των σκευασμάτων που έγιναν.
Συγκεκριμένα, παρατηρήθηκε χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν
δραστικές ουσίες με υψηλή τοξικότητα στα θηλαστικά καθώς και υπέρβαση δόσης
εφαρμογής φπ σε σχέση με το 2011. Μικρή αύξηση παρατηρήθηκε και στις τριπλέτες
που αφορούν στην επικινδυνότητα εφαρμογής των φπ για τις μέλισσες και τη πανίδα.
Αυτό το φαινόμενο είναι άμεσα εξαρτώμενο από τα παραπάνω, δηλαδή με την επιλογή
των παραγωγών όσον αφορά στα εντομοκτόνα που χρησιμοποιήθηκαν τα οποία και
ανέβασαν το σκορ της τριπλέτας. Το γεγονός αυτό μπορούσε μόνο εν μέρει να
διορθωθεί με δράσεις του γεωπόνου καθώς οι παραγωγοί κάνουν χρήση πυρεθρινών
λόγω έγκρισης τους στην ελιά σε ορισμένα στάδια του βιολογικού της κύκλου-γεγονός
που σχετίζεται και με την υπολειμματικότητα των εντομοκτόνων, που έχουν έγκριση
για ελιά, στο λάδι. Μόνο μη χημικές μέθοδοι θα απέτρεπαν τις αρνητικές πιθανές
επιδράσεις χρήσης των φπ σε αρθρόποδα μη-στόχους όπως οι μέλισσες και στην
πανίδα, πράγμα που δεν είναι τόσο εύκολο να επιτευχτεί λόγω κόστους εφαρμογής και
μειωμένης πιθανά αποτελεσματικότητας των εναλλακτικών διαθέσιμων μέσων που
καθιστά τον αγρότη διστακτικό να τα εφαρμόσει, αν και του δίνεται σύσταση και
οδηγία.
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Σχήμα 4.2.2: Συνολικός αριθμός αγροτεμαχίων ανά έτος στα οποία οι τριπλέτες οι
σχετικές με πλευρά της εφαρμογής φυτοπροστατευτικών προϊόντων ήρθαν στις 3
πρώτες θέσεις σε κατάταξη
Πίνακας 4.2.1. Κωδικοί τριπλετών
Τριπλέτα

Κωδικός

εφαρμογή φυτοπροστατευτικού προϊόντος_επικινδυνότητα_καλλιεργητής (ψεκαστής)

AS12_IM04_CO07

εφαρμογή φυτοπροστατευτικού προϊόντος_τοξικότητα_θηλαστικά

AS12_IM09_CO11

εφαρμογή φυτοπροστατευτικού προϊόντος_τοξικότητα_Μέλισσες

AS12_IM09_CO18

εφαρμογή φυτοπροστατευτικού προϊόντος_επικινδυνότητα_περίοικος/κάτοικος

AS12_IM04_CO12
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εφαρμογή φυτοπροστατευτικού προϊόντος_τοξικότητα_πανίδα εντός εδάφους

AS12_IM09_CO10

εφαρμογή φυτοπροστατευτικού προϊόντος_τοξικότητα_ιπτάμενη πανίδα

AS12_IM09_CO06

εφαρμογή φυτοπροστατευτικού προϊόντος_επικινδυνότητα_καταναλωτής

AS12_IM04_CO08

Παράδειγμα 3: Μηχανική κατεργασία εδάφους (ΝΗΛΕΑΣ)
Όπως φαίνεται και στο σχήμα 4.2.3, η συχνότερα εμφανιζόμενη τριπλέτα στις 3 πρώτες
θέσεις κατάταξης σχετίζεται με την πανίδα εντός του εδάφους. Η τριπλέτα που αφορά
τη μηχανική κατεργασία του εδάφους με επιπτώσεις στην πανίδα εντός εδάφους
παρουσιάζει σημαντική βελτίωση κατά το 2012 και 2013 σε σχέση με το έτος αναφοράς
(2011), δηλαδή ο αριθμός των αγροτεμαχίων μειώνεται αισθητά Αντίθετα, η τριπλέτα
που σχετίζεται με την πανίδα επί του εδάφους παρουσιάζει αύξηση του αριθμού των
αγροτεμαχίων κατά το έτος 2012 σε σχέση με το έτος αναφορά (2011) και ακολουθεί
μεγάλη μείωση κατά το έτος 2013. Για αμφότερες τις τριπλέτες οι παρατηρούμενες
μεταβολές κατά το 2013 σε σχέση με το έτος αναφοράς αντικατοπτρίζουν τη βελτίωση
των εφαρμοζόμενων πρακτικών κατεργασίας προς όφελος της βιοποικιλότητας.

8
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Σχήμα 4.2.3: Συνολικός αριθμός αγροτεμαχίων ανά έτος στα οποία η τριπλέτα ήρθε
στις 3 πρώτες θέσεις σε κατάταξη για την πλευρά της μηχανικής κατεργασίας εδάφους.
Υπο-Δράση 4.3: Προσδιορισμός δυναμικού παραγωγής αγροτεμαχίου
Proposed start-date: 2T 2012 / Proposed end-date: 3T 2013
Actual start-date: 4T 2012 / Actual end-date: 1T 2014

Το Δυναμικό Παραγωγής είναι το μέγιστο της παραγωγής που μπορεί να επιτευχθεί με
βάση τις εγγενείς παραμέτρους (περιβάλλον, έδαφος, γενετικό υλικό κλπ) υπό την
προϋπόθεση ότι ο παραγωγός μεριμνά ώστε να γίνουν όλα τα υπόλοιπα (δηλαδή οι
«Αναγκαίες Πρακτικές») σύμφωνα με τις Ορθές Πρακτικές, δηλαδή να τρέφεται και να
ποτίζεται το φυτό όσο χρειάζεται, να προστατεύεται από εχθρούς αποτελεσματικά κλπ,
με αποτέλεσμα να μην έχει καμία απώλεια. Οι παραγωγοί σπάνια γνωρίζουν το βαθμό
που οι εγγενείς ιδιότητες (πχ το μητρικό πέτρωμα ή το pH κλπ) επηρεάζουν τις
αποδόσεις. Οι γεωπόνοι καλούνται να μάθουν αυτόν το βαθμό επίδρασης και να τον
εξηγήσουν στον παραγωγό μέχρι να τον κατανοήσει και -ενδεχομένως- να συμφωνήσει
στη βαθμιαία μεταβολή των τιμών των παραμέτρων εκείνων που είναι δυνατόν να
μεταβληθούν (πχ η οργανική ουσία του εδάφους ή το pH). Το ζητούμενο είναι να
δεχθεί ο παραγωγός ότι οι (χαμηλές) αποδόσεις του δεν είναι μοιραίες, αλλά ότι θα
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μπορούσε να στοχεύσει σε βελτίωση, λαμβάνοντας υπόψιν τις περιβαλλοντικές πλευρές
που προέκυψαν ως σημαντικές μέσω της Μεθόδου IAP ώστε να μην διαταράσσει το
περιβάλλον. Το δυναμικό παραγωγής τελικά συμφωνείται μεταξύ παραγωγού και
γεωπόνου με βάση τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο ΔΕΛΕΠ για όλες τις
παραμέτρους εκείνες που επηρεάζουν τις αποδόσεις.
Λαμβάνοντας υπόψιν ως καταρχήν δυναμικό παραγωγής τη μέγιστη απόδοση που έχει
ποτέ επιτύχει ο παραγωγός σε κάθε ελαιώνα, προσδιορίζονται τα βήματα με τα οποία
θα διασφαλίζεται η προσέγγιση αυτού του μεγέθους μέσω βελτίωσης της θρέψης και
των άλλων παραμέτρων που δείχνουν τιμή χαμηλότερη από την ιδανική. Στο πλαίσιο
του έργου εκτιμήθηκε η καταλληλότητα γης (land suitability) όλων των ελαιώνων του
Έργου, δηλαδή η φυσική δυνατότητα υποστήριξης της ελαιοκαλλιέργειας, βασιζόμενη
στα «χαρακτηριστικά γης», όπως η κλίση, η βροχόπτωση που πέφτει και υφή του
εδάφους τα οποία είναι μετρήσιμα ή μπορούν να εκτιμηθούν και παρουσιάζονται στο
DL 4.3. με τίτλο «Το δυναμικό παραγωγής των ελαιώνων».
ΟΜΑΔΑ

ΔΕΛΕΠ-ΙΑΡ: ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΕΛΑΙΩΝΩΝ SAGE10

:Νηλέας

ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: ΕΛΑΙΩΝΑΣ

10

10,04

Συντεταγμ.

2120,6

10,0

Ηλικία (έτη)

63

Αρδευση

OXI

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Βιολ. ελαιώνες
27%

100%

Ζιζανιοκτόνα

Δένδρα (σύνολο)
37153
Σύστημα
καλλ.
Μέθοδος
αρδευσης

225
Βιολογικό
.

0,000

Συγκομ. ελαιώνες

90%

100%

100%

Λοιπά ΦΠΠ

0,004

4

0

Καρπός (Κιλά/στρ.)

530,80

104

785,00

180

ΕΔΑΦΟΣ
ΚΛΙΜΑ

υπόγεια
νερά

130

Πετρότοιχος
(Μήκος m)
Απόσταση από
επ. νερά

Σκάψιμο
21%

0.00 - 1.00

0.00 - 10.00
10

Ζιζανιοκτονία
0%

ΝEΡΟ άρδευσης

Μήκος (m)
φυτοφράκτη
Υψος (m)
φυτοφράκτη

32%

0.00 - 10.00
0.00 - 1.00

Εικόνα 4.1. Πληροφορίες που
περιλαμβάνονται στο ΔΕΛΕΠ
και αφορούν στο Δυναμικό
Παραγωγής

0

Λάδι (Κιλά/στρ.)

97,03

Ψεκασμοί ΦΠΠ
-

Ορ. Καύσιμα-

60%
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

0%
- Ηλεκτρική

Λίτρα/στρέμμα

10

134,30

Μέση απόδοση 3 ετίας
70

Φωσφόρος
0,00

1,93

0,00

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ
1489.6[30
Ολικό Ν
Φωσφ.
1[30]
00]
ΘΡΕΨΗ
Βάσεις
1[0.8]
N
ΘΡΕΨΗ
Mn
5.3[30]
ΕΔΑΦΟΣ

0.00 - 100.00

8053

Δένδρα άλλου είδους

97

0,2

0,0

Ελαιοπεριεκτικότητα
18%

17%

Παρενιαυτοφορία %
82%

kWh/στρ.
11,4

0,0

Παραγωγή (Τόννοι)

205,77

1,34

Δυναμικό Παραγωγής

93%

104

180

0,00

7,07

0,00

Ανθ.Ασβ

39.3[15]

Κιλά θρεπτικών συστατικών / στρέμμα (Β: Πραγματικό)

Αζωτο
4,23

95

Ποικιλία Β (Μαυρολιά)

κ.μ./στρέμμα
0,000

2960983361003

Επιβαρυντικές μέθοδοι για το περιβάλλον (% ελαιώνων)

Ακαλλιέργεια
80%

Ελάχιστη απόδοση 3 ετίαςΜέγιστη απόδοση 3 ετίας

ΘΡΕΨΗ

29097

Ηπιες μέθοδοι (στρέμ.)

Κιλά δραστικών ουσιών / στρέμμα
0,563

Ποικιλία Α (Κορωνέϊκη)

Γειτνίαση με
φυσική περ.
Προέλευση
νερού

###########

2013

21°42' 44.7"

ΧΩΡΑ-ΤΣΙΤΖΗΡΑ

ΟΜΑΔΑ ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ-ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
Εκταση (στρέμματα)

37°1' 55.0"

N
N

Κάλιο

Άλλα

0,00

0,07

Αμ-Π-Αρ

26-42-32

pH

0

7,9

K+

90[0.6]

Βόριο

0

2.2[1]

Mg++

72[0.8]

Ι.Α.Κ

16.8[25]

Ηλ.Αγ.

0

0.3[2]

Οργ.Ο.

1.2[2]

Cu

0.2[1.5]

Fe

0

7.5[25]

Zn

Βάθος εδαφ.

Λιθώδες

Προσαν.

Κλίση %

Βροχές/έτος

Βόριο

1,65

Βροχές Αυγ.

Στράγγιση

0

Συμπιεστ.

0.3[5]
μικρή

Ελάχιστη Θερμ
Υδατοϊκαν. 0RodaxAgro:
νέα έννοια. Ισως Μέση θερμοκρ
Βροχές Σεπτεμ.
προστεθεί και η
περατότητα, ή και η
διηθητικότητα

Η καταλληλότητα γης μας βοηθάει να ανιχνεύσουμε τους περιοριστικούς παράγοντες
που επιδρούν στην απόδοση της καλλιέργειας και να διορθώσουμε την ποιότητα των
εδαφών (όπου είναι δυνατόν). Η συσχέτιση τους με την παραγωγή δεν είναι άμεση
όπως φαίνεται στα γραφήματα 4.3.1 και 4.3.2 τα οποία απεικονίζουν την κατανομή των
τιμών παραγωγής τριετίας (μέση τιμή) στις διαφορετικές κατηγορίες κατάταξης
καταλληλότητας εδαφών βάσει των χημικών ιδιοτήτων τους καθώς επίσης και τα
θρεπτικά στοιχεία που περιέχονται σε αυτά.
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Γράφημα 4.3.1: Κατανομή τιμών
μέσης παραγωγής σε κιλά/στρέμμα
ελαιολάδου ως προς τις κατηγορίες
καταλληλότητας εδάφους (χημικές
ιδιότητες ), όπου Ν =ακατάλληλο και
S1-S4 =κατάλληλο με φθίνουσα
διαβάθμιση από το 1 έως το 4

Γράφημα 4.3.2: Κατανομή τιμών
μέσης παραγωγής σε κιλά/στρέμμα
ελαιολάδου ως προς τις κατηγορίες
καταλληλότητας εδάφους (θρεπτικά
στοιχεία), όπου Ν =ακατάλληλο και
S1-S4 =κατάλληλο με φθίνουσα
διαβάθμιση από το 1 έως το 4

Από τα γραφήματα φαίνεται ότι δεν υπάρχει σημαντική διαφορά ως προς την παραγωγή
ελαιολάδου ανάμεσα στις 4 διαφορετικές κατηγορίες καταλληλότητας εδαφών S1-S4
(όπως έχει διερευνηθεί και με στατιστική επεξεργασία, βλέπε DL 3.4). Ως μια ακόμη
προσέγγιση για το θέμα επιχειρήθηκε η συσχέτιση συγκεκριμένων ιδιοτήτων του
εδάφους, βάσει των αποτελεσμάτων των εδαφολογικών αναλύσεων του ΙΕΒ, οι οποίες
είναι αποδεκτό βιβλιογραφικά ότι συμβάλλουν στην αύξηση των αποδόσεων διότι π.χ.
επηρεάζουν τη γονιμότητα του εδάφους των τριών περιοχών του προγράμματος.
Από τις εδαφολογικές αναλύσεις φαίνεται ότι δύο από αυτές τις ιδιότητες η οργανική
ουσία και η Ικανότητα Ανταλλαγής Κατιόντων (CEC) των εδαφών μπορεί να
συσχετίζονται με την παραγωγή (όπως παρουσιάζεται στο σχετικό παραδοτέο) αλλά
επίσης φαίνεται από δεδομένα παραγωγής ότι οι ελαιοκαλλιεργητές δεν αξιοποιούν στο
έπακρο το ποσοστό οργανικής ουσίας στο έδαφος των αγροτεμαχίων τους για
μεγιστοποίηση της παραγωγής τους καθώς μια σειρά άλλων παραγόντων την
καθορίζουν οι οποίοι χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης σε βάθος χρόνου.
Συμπερασματικά, έχει εγκατασταθεί στα πλαίσια του έργου ένα σύστημα προσέγγισης
του δυναμικού παραγωγής το οποίο εφαρμόζεται με επιτυχία στους ελαιώνες και
αναμένεται ότι θα αποδώσει καρπούς στα αμέσως επόμενα χρόνια. Στο άμεσο μέλλον,
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έχοντας εξασφαλίσει την Μέθοδο ΙΑΡ ώστε να μην επιβαρύνεται το περιβάλλον, οι
προσπάθειες θα εστιάσουν πλέον στις ενέργειες εκείνες που απαιτούνται για να αυξηθεί
η παραγωγή, με το σύνθημα «Παράγουμε περισσότερα, με λιγότερες εισροές» δηλαδή να
αξιοποιηθεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό η καταλληλότητα των εδαφοκλιματικών
δυνατοτήτων των ελαιώνων. Στο πλαίσιο αυτό θα συνεχιστεί και η αναζήτηση
συσχέτισης των δεικτών καταλληλότητας του εδάφους των ελαιώνων με το δυναμικό
παραγωγής τους, λαμβάνοντας υπόψιν και τα νεότερα βιβλιογραφικά δεδομένα, καθώς
και τα στοιχεία παραγωγής των ελαιώνων των επόμενων ετών.
Στο Παραδοτέο DL3.2 ενσωματώθηκαν και οι χάρτες που δείχνουν την δυνατότητα
παραγωγής κάθε αγροτεμαχίου, οι μηνιαίες αναφορές των γεωπόνων στις οποίες
αναφέρονται οι δράσεις οι σχετικές με την παραγωγή, και αναφορές ανά αγροτεμάχιο
που δείχνει την καταλληλότητα του εδάφους του για ελαιοκαλλιέργεια (Υπο-δράση
6.3.2). Τέλος με την εν λόγω Δράση συνδέεται το τμήμα του ΔΕΛΕΠ το οποίο
αναφέρεται στην παραγωγή και τις εισροές που οδηγούν σε αυτήν σε σύγκριση με τις
αντίστοιχες τιμές
Δράση 5: Σχέδιο Βελτίωσης-Προτεινόμενοι και συμφωνούμενοι περιβαλλοντικοί
σκοποί και στόχοι
Υπο-Δράση 5.1: Συμφωνία με παραγωγούς για σκοπούς και στόχους
Proposed start-date: 2T 2012 / Proposed end-date: 1T 2014
Actual start-date: 2T 2012 / Actual end-date: 2T 2014

Στο πλαίσιο της Υπο-δράσης 5.1. και μετά την έκδοση των περιβαλλοντικών προφίλ
κάθε έτους, οι γεωπόνοι συζήτησαν με τους παραγωγούς τα αποτελέσματα και τους
έδωσαν:
1. Εκτυπωμένο το φύλλο Recommendations που βρίσκεται στο αγρο-περιβαλλοντικό
προφίλ κάθε αγροτεμαχίου
2. Εκτυπωμένο το φύλλο ΔΕΛΕΠ που βρίσκεται στο αγρο-περιβαλλοντικό προφίλ κάθε
αγροτεμαχίου και
3. Συμπληρωματικές διευκρινιστικές οδηγίες όπου χρειάζονταν (πχ για τις τριπλέτες με
επιδράσεις της φυτοπροστασίας –εφαρμογής γεωργικού φαρμάκου σε μέλισσες ή
πανίδα επί εδάφους), ο γεωπόνος έλεγχε τις παραμέτρους και τις ιδιότητες των
σκευασμάτων για να εκδώσει οδηγία προς τον παραγωγό γιατί στην προκειμένη
περίπτωση έπρεπε να λάβει υπόψη του παραμέτρους συνδυαστικά .
Οι παραγωγοί υπέγραφαν στα έντυπα ότι έλαβαν γνώση και ενδεικτικό δείγμα των
παραπάνω υπογεγραμμένων οδηγιών παρουσιάζεται στο DL 5.1. που περιέχει τις
Ειδικές Οδηγίες Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ΙΑP με την υπογραφή των παραγωγών
ότι έλαβαν γνώση με επισυναπτόμενα τα ΔΕΛΕΠ.
Υπο-Δράση 5.2: Έκδοση Οδηγιών για Ορθές Γεωργικές Πρακτικές
Η δράση αυτή αφορούσε στην έκδοση οδηγιών προς τους παραγωγούς, σε
αντιδιαστολή προς τις οδηγίες προς τους γεωπόνους της Δράσης 3.6. Οι οδηγίες
διακρίνονταν σε γενικές (general) που αφορούν στις καθιερωμένες ορθές πρακτικές και
τις ειδικές (parameter-specific), οι οποίες αφορούσαν την επιδίωξη της μεταβολής της
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τιμής μιας παραμέτρου ώστε να μειωθεί το σκορ μιας επίπτωσης όπως έχει αναδειχτεί
από τη Μέθοδο ΙΑΡ. Τόσο οι γενικές όσο και οι ειδικές οδηγίες μπορεί να αφορούσαν
περισσότερα του ενός αγροτεμάχια. Για παράδειγμα, οι οδηγίες για μείωση της
αλάτωσης του εδάφους μπορεί να απευθυνόταν σε όλα τα αγροτεμάχια μιας περιοχής
(ως γενική οδηγία) ή μόνο σε εκείνα στα οποία η σχετική τριπλέτα έχει λάβει υψηλό
σκορ. Η πρακτική διαφορά μεταξύ τους είναι ότι στις μεν γενικές οδηγίες δεν
επιβαλλόταν στον παραγωγό να τις ακολουθήσει, ενώ αντίθετα οι ειδικές οδηγίες
προτείνονταν να υιοθετηθούν (και ελεγχόταν η εφαρμογή τους από τους γεωπόνους)
ώστε να μειωθεί μια αναγνωρισμένη σημαντική περιβαλλοντική επίπτωση η οποία είχε
γνωστοποιηθεί στον παραγωγό. Με την έννοια αυτή οι ειδικές οδηγίες δεν προέκυψαν
παρά μόνο μετά την πλήρη εφαρμογή της Μεθόδου ΙΑΡ, οπότε και εκδόθηκαν την
άνοιξη του 2013. Οι εταίροι επέλεγαν κατά περίπτωση αν οι εκδιδόμενες οδηγίες
(γενικές και ειδικές) θα απευθύνονταν στο παραγωγό απευθείας ή θα δίνονταν μέσω
του γεωπόνου (με κατάλληλη πρότερη εκπαίδευση του-συσχέτιση με Δράση 3.6).
Υπο-Δράση 5.2.1: Έκδοση οδηγιών για Ορθές Γεωργικές Πρακτικές για
Φυτοϋγεία
Proposed start-date: 1T 2011 / Proposed end-date: 2T 2014
Actual start-date: 1T 2011 / Actual end-date: 2T 2014

Οι γενικές οδηγίες που έχουν εκδοθεί από το ΜΦΙ στοχευμένες όμως στα ιδιαίτερα
προβλήματα των περιοχών αφορούν α) στην ορθή διαχείριση εντομολογικών εχθρών
που βρέθηκαν μετά από monitoring (παγίδες) ή/και παρατηρήσεις στις περιοχές (κοινών
ή/και ειδικών πχ έντομα καλόκορις ΝΗΛΕΑΣ, κηκκιδόμυγα ΜΕΡΑΜΒΕΛΛΟ) και
ζιζανίων (μετά από καταγραφές που πραγματοποιήθηκαν σε πλήθος μεμονομένων
ελαιώνων, β) στη βελτίωση των εφαρμοζόμενων πρακτικών κλαδέματος με στόχο την
ελαχιστοποίηση οργανικών υπολειμμάτων στο περιβάλλον, γ) στη διαχείριση της
καρκίνωσης της ελιάς (της σοβαρότερης ασθένειας), δ) στην ορθή χρήση ψεκαστικών
εξαρτημάτων και στον οπτικό έλεγχό τους και ε) στην διαχείριση της ανθεκτικότητας
ζιζανίων σε ζιζανιοκτόνα. Τα προαναφερόμενα παρουσιάζονται στο DL 5.2 ΜΦΙ που
είναι ο Φάκελος με τις Οδηγίες Φυτουγείας, Κλαδέματος και Βασικών Αρχών
Ασφαλούς Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων.
Οι οδηγίες εκδόθηκαν κατόπιν παρακολούθησης, επιτόπιας καταγραφής, μέτρησης και
περιβαλλοντικής παρακολούθησης των ειδικών προβλημάτων και σχετικών θεμάτων
κάθε περιοχής που επισημάνθηκαν από τους γεωπόνους ή/και καταγράφηκαν από τους
Δικαιούχους κατά τη διάρκεια του έργου.

Υπο-Δράση 5.2.2: Έκδοση οδηγιών για Ορθές Γεωργικές Πρακτικές διαχείρισης
εδάφους και αρδευτικού νερού
Proposed start-date: 1T 2011 / Proposed end-date: 2T 2014
Actual start-date: 1T 2011 / Actual end-date: 2T 2014

1. Αξιολόγηση αρδευτικών νερών και εδαφών
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Τα αναλυτικά αποτελέσματα των αρδευτικών νερών και εδαφών αξιολογήθηκαν
από τον εταίρο ΙΕΒ μεμονωμένα αλλά και συνδυαστικά, προκειμένου να
διαπιστωθούν και να επισημανθούν οι σημαντικότεροι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι και
να δοθούν βοηθητικές οδηγίες προς τους παραγωγούς για την μεταστροφή ή
αποφυγή της όποιας υφιστάμενης περιβαλλοντικής πίεσης ή τάσης, προς όφελος του
περιβάλλοντος και των καλλιεργειών.
Όσον αφορά το αρδευτικό νερό πραγματοποιήθηκαν συνολικά 124 αξιολογήσεις
αρδευτικού νερού σε επίπεδο αρδευόμενου αγροτεμαχίου (61 για το 2011 και 63 για
το 2013) και 9 συγκεντρωτικές αξιολογήσεις σε επίπεδο περιοχής, εκ των οποίων οι
3 περιλάμβαναν την συνδυαστική αξιολόγηση αρδευτικού νερού –εδάφους. (DL 5.2.
ΙΕΒ) που περιλαμβάνει:
2. Οδηγίες βελτίωσης των εδαφών των ελαιώνων
Στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος πραγματοποιήθηκε συλλογή σύνθετων
εδαφικών δειγμάτων, τα οποία οδηγήθηκαν στο διαπιστευμένο εργαστήριο του
Ινστιτούτου Εγγείων Βελτιώσεων του ΕΛΓΟ ’ΔΗΜΗΤΡΑ’ όπου έγινε
προσδιορισμός πλήθους φυσικοχημικών προσδιορισμών. Συνολικά συλλέχθηκαν
1.261 δείγματα και πραγματοποιήθηκαν 25.220 προσδιορισμοί 20 παραμέτρων
(κοκκομετρική σύσταση, CEC, pH, ηλεκτρική αγωγιμότητα, οργανικός άνθρακας,
οργανική ουσία, ισοδύναμο CaCO3, ESP, SAR, Na, K, Ca, Mg ,NO3-N, P-Olsen,
Fe, Mn, Zn, Cu, B, ολικό Ν-Kjeldahl). Στη συνέχεια αξιολογήθηκαν τα
αποτελέσματα των διαφόρων προσδιορισμών έτσι ώστε να εκτιμηθεί η θρεπτική και
φυσικοχημική κατάσταση των εδαφών των 200 ελαιώνων που επιλέχτηκαν σε κάθε
περιοχή μελέτης (Πεζά, Μεραμβέλλο και Νηλέας). Με βάση αυτές τις αξιολογήσεις,
συστάθηκαν σε επίπεδο αγρού αναλυτικές οδηγίες βελτίωσης της θρεπτικής
κατάστασης των ελαιώνων με ορθολογική λίπανση και των φυσικοχημικών
ιδιοτήτων με άλλες ενέργειες (χρήση οργανικών υλικών, χρήση αλκαλικών ή
οξινοποιών λιπασμάτων, μείωση μηχανικών κατεργασιών κλπ). (DL 5.2. ΙΕΒ)
3. Οδηγοί εφαρμογής
Στο πλαίσιο της επιμόρφωσης και εκπαίδευσης των συμβούλων γεωπόνων των τριών
περιοχών του έργου, εκδόθηκαν τα κάτωθι). (DL 5.2. ΙΕΒ): Θεματικός οδηγός για
την θρέψη ελιάς, Θεματικός οδηγός για την ορθολογική διαχείριση των αρδευτικών
νερών.
Η Υπο-δράση 5.2.3 Έκδοση οδηγιών για Ορθές Γεωργικές Πρακτικές προστασίας
σε σχέση με τη βιοποικιλότητα
Proposed start-date: 2T 2011 / Proposed end-date: 2T 2014,
Actual start-date: 2T 2011 / Actual end-date: 2T 2014)
Η δράση αποσκοπούσε στην έκδοση και την επικοινωνία καλών πρακτικών προς τους

ελαιοκαλλιεργητές και τους συμβούλους γεωπόνους, ώστε η εφαρμογή των επιμέρους
καλλιεργητικών φροντίδων να γίνεται με πρακτικές που αποφεύγουν ή μετριάζουν τις
επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα και λαμβάνουν υπόψη τη βέλτιστη χρήση των πόρων.
Για τις περισσότερες ομάδες που μελετήθηκαν παρατηρήθηκε βελτίωση των τιμών μετά
την εφαρμογή της μεθόδου (το 2013) σε σχέση με το 2011, δηλαδή πριν την εφαρμογή,
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η οποία όμως δεν ήταν στατιστικά σημαντική. Οι μεταβολές αποδίδονται περισσότερο
σε παράγοντες όπως η εποχή και η χρονική στιγμή πραγματοποίησης των μετρήσεων ή
και σε αναμενόμενη παραλλακτικότητα και λιγότερο στην επίδραση των όποιων
αλλαγών καλλιεργητικών πρακτικών κατά την εφαρμογή της Μεθόδου ΙΑΡ. Καθώς
όμως ο γενικός σχεδιασμός εφαρμογής της Μεθόδου ΙΑΡ είναι σε επίπεδο χωραφιού,
ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι μεταβολές των δεικτών βιοποικιλότητας για τις
διάφορες ομάδες σε κάθε ελαιοτεμάχιο ξεχωριστά. Συμπερασματικά, στα περισσότερα
από τα υπό μελέτη ελαιοτεμάχια παρατηρήθηκε σαφής βελτίωση των δεικτών
βιοποικιλότητας μετά την εφαρμογή της Μεθόδου ΙΑΡ και οι τάσεις που εντοπίσθηκαν
επιτρέπουν να εκτιμηθεί η θετική συμβολή του έργου στη βελτίωση του περιβάλλοντος.
Βεβαίως, τα τρία έτη διάρκειας του έργου είναι πολύ μικρό διάστημα για να
βεβαιωθούν σημαντικές αλλαγές στη βιοποικιλότητα και συνεπώς κρίνεται πρόωρο οι
όποιες μεταβολές να αποδοθούν αποκλειστικά στην Μέθοδο ΙΑΡ. Αυτό είναι ένα θέμα
που θα πρέπει να μελετηθεί σε βάθος χρόνου, καθώς απαιτούνται σαφώς μεγαλύτερες
χρονοσειρές δεδομένων πριν από την εξαγωγή οριστικών συμπερασμάτων. Το
παραδοτέο της Υπο-δράσης 6.3.3 «Εκτίμηση παραμέτρων βιοποικιλότητας και των
επιπτώσεων της ελαιοκαλλιέργειας στη βιοποικιλότητα, σε επίπεδο ελαιώνα (τελική
έκθεση)» παρουσιάζεται στο FR DL 5.2 – EKBY. Το εν λόγω παραδοτέο απευθύνεται
στους συμβούλους-γεωπόνους, αλλά και σε κάθε παραγωγό ή γεωπόνο που
ενδιαφέρεται να συμβάλει ενεργά στη διατήρηση της βιοποικιλότητας στους ελαιώνες,
αλλά και γενικότερα στα αγροτικά οικοσυστήματα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο
πλαίσιο της Μεθόδου ΙΑΡ ή και αυτόνομα.
Επιπρόσθετα από τον εταίρο ΓΠΑ εκδόθηκαν τον Ιούνιο 2014, οδηγίες καλής
πρακτικής για τη βέλτιστη χρήση των πόρων που σχετίζονται με τη βιοποικιλότητα της
χλωρίδας και παρουσιάζονται στο FR DL 5.2 - ΓΠΑ

Δράση 6: Παρακολούθηση και καταγραφή της πορείας προς την αειφορία
Υπο-Δράση 6.1: Παρακολούθηση της εφαρμογής του συστήματος στο πεδίο
Proposed start-date: 2T 2011 / Proposed end-date: 2T 2014
Actual start-date: 2T 2011 / Actual end-date: 2T 2014

Η προσέγγιση του SAGE10 συνίσταται, όπως έχει ήδη περιγραφεί, στο να πείσει ο
γεωπόνος τον παραγωγό για την εφαρμογή του συμφωνούμενου προγράμματος
βελτίωσης. Είναι δε δυνατόν ο παραγωγός να μην εφαρμόσει τις οδηγίες του γεωπόνου
για οιοδήποτε λόγο, συνήθως λόγω ανωτέρας βίας (μετεωρολογικές συνθήκες,
οικονομική δυσπραγία κλπ). Αυτό που έχει καθοριστική σημασία όμως είναι να
αποτυπώνεται το τι ακριβώς κάνει ο παραγωγός και σε ποιό βαθμό ανταποκρίνεται
προς την προσπάθεια περιβαλλοντικής βελτίωσης. Για την παρακολούθηση της
επίδοσης του συστήματος προς αυτήν την κατεύθυνση απαιτείται μια πολύ ακριβής
καταγραφή των εφαρμογών των παραγωγών, η οποία φυσικά είναι απαραίτητη και για
την αποτύπωση των παραμέτρων, όπως περιγράφηκε στην Δράση 4.1. Η ακρίβεια των
καταγραφών ελέγχεται λεπτομερώς και συνεχώς.
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Το σύστημα ελέγχου που ακολουθήθηκε στο SAGE10 είναι καλά εγκατεστημένο και
λειτουργεί, εφαρμοζόμενο στον έλεγχο των καταγραφών των παραγωγών από τους
γεωπόνους, και στον έλεγχο της αποδελτίωσης που κάνουν οι γεωπόνοι στο EMSSAGE, από τη ΡόδαξΆγρο ΕΠΕ, εφαρμόζεται δε, σε τρία επίπεδα, τα οποία είναι:
1. Έλεγχος από τους γεωπόνους των πρωτογενών καταγραφών που κάνουν οι
παραγωγοί (αποδελτιώνονται από τους γεωπόνους και αποστέλλονται συγκεντρωτικά
στα αρχεία EMS-SAGE)
2. Έλεγχος από τη ΡόδαξΆγρο αφενός μεν των αποδελτιώσεων που κάνουν οι γεωπόνοι
βάσει των πρωτογενών καταγραφών των παραγωγών, αφετέρου δε δειγματοληπτικός
έλεγχος της ακρίβειας και της ακεραιότητας των αποδελτιώσεων των γεωπόνων.
Ελέγχεται επίσης και η ακρίβεια των δηλούμενων από τους γεωπόνους στη μηνιαία
τους έκθεση, πχ για τους ελαιώνες που έχουν επισκεφθεί για μετρήσεις, για
δειγματοληψίες κλπ.
3. Εσωτερική Επιθεώρηση από τη ΡόδαξΆγρο της λειτουργίας του όλου Συστήματος
Διαχείρισης, σύμφωνα με τη διαδικασία EMP 5.2, κυρίως μέσω ελέγχου της
τεκμηρίωσης και των αρχείων. Η Εσωτερική Επιθεώρηση εκτελείται σύμφωνα με τη
διαδικασία EMP 5.5.
Οι Εκθέσεις εσωτερικής επιθεώρησης και των τριών ομάδων για τα τρία έτη
εφαρμογής, και τα δείγματα αλληλογραφίας ελέγχου των στοιχείων εφαρμογών που
αποδελτιώνονται στα EMS –SAGE και αποστέλλονται κάθε μήνα στη ΡόδαξΑγρο για
έλεγχο, περιλαμβάνονται στο DL 6.1. (‘Παρακολούθηση της Εφαρμογής των Οδηγιών
και της Φυτοϋγείας’).
Υπο-Δράση 6.2: Εκτίμηση της απόδοσης αγροτεμαχίου
Proposed start-date: 2T 2012 / Proposed end-date: 3T 2013
Actual start-date: 2T 2012 / Actual end-date: 2T 2014

Η Περιβαλλοντική Επίδοση των ελαιώνων αντικατοπτρίζει την αντίστοιχη επίδοση των
παραγωγών. Προκειμένου να αποδοθεί με εύληπτο και παραγωγικό τρόπο, αλλά και για
να δοθεί ευκαιρία στους παραγωγούς που επιτυγχάνουν καλές επιδόσεις να κοινοποιούν
τα επιτεύγματά τους με μετρήσιμους δείκτες, χρησιμοποιούνται από τις τρείς ομάδες οι
εξής Μέθοδοι: α) Το ΔΕΛτίο ΕΠίδοσης ελαιώνα, για σύγκριση των επιδόσεων του
παραγωγού με την αντίστοιχη άλλων μελών της Ομάδας του και β) Η Δήλωση EMAS
στην οποία παρουσιάζονται τα συλλογικά επιτεύγματα της κάθε ομάδας, με δυνατότητα
να έχει αυτή η προβολή επίσημο χαρακτήρα. Οι παραπάνω Μέθοδοι έχουν
εγκατασταθεί από ετών στις τρείς ομάδες και έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικές. Ο
εμπλουτισμός που δέχθηκαν από το έργο SAGE10 είναι η πληρέστερη τεκμηρίωση για
την εστίαση στα πιο σημαντικά περιβαλλοντικά θέματα, εν αντιθέσει προς την καθαρά
εμπειρική προσέγγιση έως σήμερα, όσον αφορά τον τρόπο ιεράρχησης
περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε επίπεδο αγρού. Να σημειωθεί ότι μέχρι την εμφάνιση
της Μεθόδου IAP δεν υπήρχε μέθοδος ιεράρχησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
στην γεωργία, εξ’ ου και η δυσκολία σύνταξης περιβαλλοντικών δηλώσεων EMAS (DL
8). με τίτλο ‘EMAS- Τυποποίηση μεθόδου IAP ως εισήγηση για κατευθυντήρια οδηγία
του EMAS σε επίπεδο αγρού’ στο οποίο περιλαμβάνονται ως παραρτήματα, οι
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δηλώσεις EMAS των τριών ομάδων όπως διαμορφώθηκαν με την προσέγγιση IAP ως
προς την ιεράρχηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, καθώς και το κείμενο
διαβούλευσης που κατατέθηκε στο ΥΠΕΚΑ ως εισήγηση για χρήση της Μεθόδου IAP
για την ιεράρχηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε επίπεδο αγρού, ως κατευθυντήρια
οδηγία του EMAS .
Να σημειωθεί ότι μέχρι την εμφάνιση της Μεθόδου IAP δεν υπήρχε Μέθοδος
ιεράρχησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην γεωργία, εξ ού και η δυσκολία
σύνταξης περιβαλλοντικών δηλώσεων EMAS (DL 6.2) με τίτλο ‘Περιβαλλοντική
Επίδοση Ελαιώνων’
Υπο-Δράση 6.3
Σκοπός όλων των ακόλουθων μετρήσεων είναι η απόκτηση βασικών πληροφοριών που
θα επιτρέψουν την έκδοση εύστοχων ειδικών οδηγιών για τις παραμέτρους που
σχετίζονται με τυχόν υψηλές τιμές επιπτώσεων (σκορ τριπλετών) των αντίστοιχων
δραστηριοτήτων καθώς και η επικύρωση της Μεθόδου IAP που θα αναλυθεί στη
Δράση 7.
Υπο-Δράση 6.3.1: Μετρήσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων και παραμέτρων
φυτοϋγείας και της ρύπανσης από φυτοπροστασία
Proposed start-date: 1T 2011 / Proposed end-date: 2T 2014
Actual start-date: 1T 2011 / Actual end-date: 2T 2014

Πραγματοποιήθηκε παρακολούθηση των επιβλαβών εντόμων της ελιάς και των
φυσικών τους εχθρών (ωφέλιμα έντομα) στις πιλοτικές περιοχές του Προγράμματος και
των ενεργειών που πραγματοποιήθηκαν για την ορθολογική αντιμετώπισή τους κατά τις
καλλιεργητικές περιόδους 2011, 2012, 2013 και 2014 (Ιούλιος 2011-Δεκέμβριος 2011,
Φεβρουάριος 2012-Δεκέμβριος 2012, Φεβρουάριος 2013-Δεκέμβριος 2013 και
Φεβρουάριος 2014-Ιούνιος 2014). Τα αποτελέσματα παρακολούθησης των
εντομολογικών εχθρών παρουσιάζονται στο DL 6.3.1.1 ‘Pest Insects Final Report
SAGE10’ ενώ των ωφελίμων στο DL 6.3.1.2 ‘Beneficial Insects Final Report
SAGE10’. Ειδικότερα, όσον αφορά στους εντομολογικούς εχθρούς της ελιάς,
καταγράφηκαν ως κυριότεροι εχθροί ο δάκος στην Κρήτη, η καλόκορις, ο ρυγχίτης
(ειδικά στην ποικιλία Μαυρολιά σε σχέση με τη Κορωνέϊκη) και η μαργαρόνια
(περιστασιακά) στην Τριφυλία ενώ ο πυρηνοτρήτης εμφανίστηκε σε όλες τις περιοχές
αλλά μόνο σε πολύ λίγες περιπτώσεις χρειάστηκε αντιμετώπιση. Στην περίπτωση του
δάκου, συστήνεται να ακολουθούνται οι οδηγίες της δακοκτονίας (δολωματικοί
ψεκασμοί) και για τους λοιπούς εντομολογικούς εχθρούς οι οδηγίες Φυτοϋγείας του
Προγράμματος. Ειδικά στην περίπτωση της καλόκορις, η έγκαιρη κοπή των ζιζανίων
που ξενίζουν το έντομο κάτω από την κόμη των ελαιοδένδρων φαίνεται να έχει θετικά
αποτελέσματα ως εναλλακτική μέθοδος αντιμετώπισης. Εξάρσεις του πληθυσμού της
κηκιδόμυγας των φύλλων της ελιάς (ειδικά στην περιοχή της Ελούντας στην Κρήτη)
δεν πρέπει να προκαλούν ανησυχία και θα πρέπει να αποφεύγονται ψεκασμοί με
εντομοκτόνα λόγω της παρουσίας ενός παρασιτοειδούς της κηκιδόμυγας, που είναι
δυνατόν να μειώσει τον πληθυσμό στα επίπεδα ισορροπίας.
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Η εκτίμηση της παρουσίας και ποικιλότητας ωφέλιμων αρθροπόδων με σκοπό την
επαλήθευση των αποτελεσμάτων της Μεθόδου IAP σχετικά με τη φυτοπροστασία και
τη διαχείριση ζιζανίων που εφαρμόστηκαν σε πέντε αγροτεμάχια/περιοχή, και την
περαιτέρω χρήση κάποιων ταξινομικών ομάδων ως δείκτες ποιότητας περιβάλλοντος
στα αγρο-οικοσυστήματα του Προγράμματος, έδειξε αρκετά ικανοποιητικά
αποτελέσματα. Όσον αφορά στα ωφέλιμα έντομα στο έδαφος, καταγράφηκε η
παρουσία κολεόπτερων Carabidae, τα οποία μπορούν να συμβάλλουν στην μείωση των
πληθυσμών των προνυμφών του δάκου και ρυγχίτη. Η Τριφυλία και τα Πεζά εμφάνισαν
ανάλογες τιμές στον δείκτη βιοποικιλότητας Shannon-Wiener τον πρώτο χρόνο ενώ η
διαχείριση του ζιζανιοτάπητα στις δύο περιοχές ήταν διαφορετική. Επίσης, η μείωση
στους δείκτες βιοποικιλότητας των αγροτεμαχίων στα Πεζά τον δεύτερο χρόνο δεν
φαίνεται να σχετίζεται με τον τρόπο διαχείρισης των ζιζανίων. Αντίθετα με τα
Carabidae, στις αράχνες οι μεγαλύτερες τιμές τόσο στην αφθονία των ατόμων όσο και
σε όλους τους δείκτες ποικιλότητας σημειώθηκαν στο Μεραμβέλλο όπου η διαχείριση
των ζιζανίων γίνονταν με φρέζα και βόσκηση. Στους ελαιώνες με χαμηλή ποικιλότητα
(Πεζά και Τριφυλία) υπήρχε συνήθως μία κυρίαρχη οικογένεια στη βιοκοινότητα, ενώ
σε εκείνους με υψηλότερη ποικιλότητα υπήρχε μεγαλύτερη ισοκατανομή σε
περισσότερες οικογένειες. Η εφαρμογή εντομοκτόνων κάλυψης και ο τρόπος
διαχείρισης των ζιζανίων δεν φαίνεται να επηρεάζει σημαντικά τη σύνθεση και τη δομή
των βιοκοινοτήτων των αραχνών. Αντίθετα οι μηχανικές επεμβάσεις στο έδαφος
φαίνεται να επηρεάζουν περισσότερο, αλλά χωρίς στατιστικά σημαντική υποστήριξη.
Τα ακάρεα της τάξης Cryptostigmata που μπορούν να χρησιμεύσουν ως «βιοδείκτες»
για αλλαγές στις ιδιότητες του εδάφους και των επιπτώσεων των ανθρώπινων
επεμβάσεων ακολουθούν τις κατανομές των αραχνών δηλαδή έδειξαν διαφορές στους
αριθμούς των ειδών τους ανάλογα με τον τρόπο διαχείρισης του ζιζανιοτάπητα στους
ελαιώνες. Η αφθονία των ειδών καθώς και οι δείκτες βιοποικιλότητας ήταν μεγαλύτερα
στα εδάφη των ελαιώνων Μεραμβέλλου και Πεζών, όπου στους περισσότερους η
μηχανική ή ζιζανιοκτονία ήταν περιορισμένη, σε σχέση με την Τριφυλία που γίνονταν
ζιζανιοκτονία στους περισσότερους ελαιώνες.
Όσον αφορά στους φυσικούς εχθρούς που καταγράφηκαν στην κόμη των
ελαιόδενδρων περιλαμβάνουν αράχνες (Araneae), αρπακτικά ημίπτερα (Anthocords,
Mirids), χρύσωπες, αρπακτικά Coccinellidae, Syrphidae, Hymenoptera παρασιτοειδή
και αρπακτικά ακάρεα. Βρέθηκαν συνολικά 21 είδη αρπακτικών ακάρεων (9
οικογένειες), με την πληθώρα των ειδών να ανήκει στην οικογένεια Phytoseiidae.
Μεγαλύτερος αριθμός ειδών παρατηρήθηκε στους ελαιώνες των Πεζών και
Μεραμβέλλου και μικρότερος σε αυτούς της Τριφυλίας. Τα είδη αρπακτικών ακάρεων
που βρέθηκαν στις δύο πιλοτικές περιοχές της Κρήτης είναι στην πλειοψηφία τους
κοινά και διαφέρουν από αυτά της Τριφυλίας. Τα κυρίαρχα είδη σε κάθε περιοχή ήταν
διαφορετικά. Στους ελαιώνες με χαμηλούς δείκτες βιοποικιλότητας σε ακάρεα υπήρξε
συνήθως ένα είδος το οποίο κυριαρχούσε στη βιοκοινότητα, ενώ σε εκείνους με
υψηλότερη ποικιλότητα υπήρξε μεγαλύτερη ισοκατανομή σε περισσότερα είδη. Η
εφαρμογή εντομοκτόνων κάλυψης δεν φαίνεται να επηρεάζει σημαντικά τη σύνθεση
και τη δομή των βιοκοινοτήτων των αρπακτικών ακάρεων.
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Η παρακολούθηση της παρουσίας και της ποικιλότητας ωφέλιμων αρθροπόδων είναι
μεγάλης σημασίας στην βιολογική αντιμετώπιση των επιβλαβών εχθρών των
καλλιεργειών, κάποια δε taxa αποτελούν και δείκτες ποιότητας περιβάλλοντος στα
αγρο-οικοσυστήματα (βλέπε Δράση 7). Στα πλαίσια παρακολούθησης οι γεωπόνοι
έκαναν δειγματοληψίες και λάμβαναν μετρήσεις παγίδων τις οποίες έστελναν στο ΜΦΙ
με κοινοποίηση στη ΡόδαξΆγρο.
Επιπρόσθετα, κατά τη διάρκεια της Άνοιξης του 2012 και 2013 πραγματοποιήθηκε
λεπτομερής καταγραφή και αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης σε σχέση με την
υπάρχουσα ζιζανιοχλωρίδα σε ελαιώνες των τριών πιλοτικών περιοχών (Χώρα
Τριφυλίας, Μεραμβέλλο και Πεζά Ηρακλείου) τόσο για λόγους επιδράσεων στη
Φυτοϋγεία όσο και για λόγους επικύρωσης των αποτελεσμάτων της Μεθόδου ΙAP και
συσχετισμού με τις μελέτες monitoring επιπέδων υπολειμμάτων ζιζανιοκτόνων στο
έδαφος. Πραγματοποιήθηκε δειγματοληψία, αναγνώριση των ειδών ζιζανίων,
αξιολόγηση της κατάστασης ως προς την εδαφοκάλυψη των ελαιώνων (ποσοτική και
ποιοτική) και συσχετίσεις α) με παραμέτρους της καλλιέργειας (τύπος εδάφους,
βιολογική/συμβατική καλλιέργεια) & β) με τους εφαρμοζόμενους τρόπους διαχείρισής
της και τη χρήση ζιζανιοκτόνων. Eνδεικτικά αναφέρεται η πολύ θετική συσχέτιση του
αζώτου και των οικογενειών Urticaceae και Euphorbiaceae που φαίνεται στη Χώρα
Τριφυλίας. Επίσης, ισχυρή συσχέτιση παρατηρήθηκε μεταξύ της αργίλου και του είδους
Mercurialis annua (Euphorbiaceae) καθώς και μεταξύ του καλίου και της οικογένειας
των αγρωστωδών (Avena spp.). Ακόμη, υψηλή συσχέτιση παρουσιάζεται στην περιοχή
του Μεραμβέλλου μεταξύ του είδους Euphorbia spp. και του επιπέδου καλίου στο
έδαφος. Όσον αφορά στις Μεθόδους διαχείρισης των ζιζανίων τόσο στην περιοχή της
Χώρας Τριφυλίας όσο και στην περιοχή των Πεζών Ηρακλείου φαίνεται η ισχυρή
συσχέτιση της χημικής αντιμετώπισης με την παρουσία δυσκολοεξόντωντων ζιζανίων
του γένους Conyza, Malva, καθώς και ειδών ζιζανίων που ανήκουν στις οικογένειες
Urticaceae, Lamiaceae, Urticaceae και Euphorbiaceae. Με τη μειωμένη κατεργασία
εδάφους και τη χορτοκοπή για την αντιμετώπιση των ζιζανίων μειώνεται η εμφάνιση
των παραπάνω ειδών. Για τα παραπάνω αποτελέσματα οι παραγωγοί ενημερώθηκαν
τόσο κατά τη διάρκεια των εκπαιδεύσεων για τις ορθές μεθόδους διαχείρισης ζιζανίων,
κατά τη διάρκεια των δειγματοληψιών καθώς και κατά την επίδειξη ορθής
ζιζανιοκτονίας ειδικά στην περιοχή της Χώρας Τριφυλίας που η παρουσία των ειδών
του γένους Conyza είναι κάθε χρόνο εντονότερη. Κάποια αποτελέσματα της
ενημέρωσης παρουσιάζονται στη Δράση 7 όπου σαφώς φαίνεται η βελτίωση των
πρακτικών που ακολουθούν οι παραγωγοί τόσο στις εφαρμοζόμενες ποσότητες των
ζιζανιοκτόνων σε κάποια αγροτεμάχια στην περιοχή του ΝΗΛΕΑ όσο και στα
αποτελέσματα της περιβαλλοντικής παρακολούθησης υπολειμμάτων ζιζανιοκτόνων σε
εδάφη της ίδιας περιοχής, η οποία αντιμετώπιζε και τα προβλήματα έντονης παρουσίας
ανθεκτικών φυτών κόνυζας. Ο μεγάλος όγκος πληροφοριών χρησιμοποιήθηκε από τους
γεωπόνους οι οποίοι βάσει αυτών των πληροφοριών εξέδιδαν τις οδηγίες και μετέφεραν
τη γνώση στους παραγωγούς. Επιπρόσθετα, βρέθηκε ότι η συμβατική καλλιέργεια
μειώνει την παρουσία ειδών της οικογένεια Fabaceae (ψυχανθή) και έτσι μειώνεται η
ευεργετική επίδραση για το αγρο-οικοσύστημα καθώς μέσω της αζωτοδέσμευσης
εμπλουτίζεται το έδαφος με άζωτο, ενώ παράλληλα εξαιτίας της χαμηλής κόμης των
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ειδών αυτών δεν δημιουργούνται προβλήματα ανταγωνισμού στα ελαιόδεντρα ή
δυσκολίες στην εκτέλεση των διάφορων καλλιεργητικών εργασιών. Τα αποτελέσματα
παρουσιάζονται αναλυτικά στο DL 6.3.1.3. ‘Weed Measurements’. Θεωρείται ότι οι
παραγωγοί στα πλαίσια αυτής της μελέτης και των παρουσιάσεων/επιδείξεων που
έγιναν κατανόησαν σε μεγαλύτερο βαθμό α) πώς να διαχειρίζονται ορθά τα ζιζάνια
στους ελαιώνες τους, β) να κάνουν ορθή χρήση και εναλλαγή ζιζανιοκτόνων γ) να
ξεχωρίζουν τα επιβλαβή ζιζάνια από την ‘καλή’ χλωρίδα και δ) να επιλέγουν την
εφαρμογή χορτοκοπής μειώνοντας τον αριθμό εφαρμογών ζιζανιοκτόνων. Επίσης το
2014, για την διαπίστωση πιθανής ανθεκτικότητας στη δραστική ουσία glyphosate
πραγματοποιήθηκαν πειράματα τόσο στο εργαστήριο όσο και στο πεδίο στη Χώρα
Τριφυλίας. Η μελέτη της ανάπτυξης της ανθεκτικότητας στηρίχτηκε σε 4 διαφορετικές
προσεγγίσεις: α) σε πειράματα θερμοκηπίου (dose-response), β) σε πειράματα αγρού, γ)
σε βιοχημικό τεστ, και δ) σε μοριακά πειράματα μέτρησης των επιπέδων έκφρασης δύο
κυρίων γονιδίων, του EPSPS και του γονιδίου ABC-transporter M11. Από τις μελέτες
αυτές δείχτηκε ότι σε ένα ποσοστό 74% (26 πληθυσμοί από τους 35 που μελετήθηκαν),
οι πληθυσμοί που μελετήθηκαν είναι ανθεκτικοί στο ζιζανιοκτόνο. Οι περισσότεροι από
αυτούς έδειξαν ανθεκτικότητα που μετρήθηκε και με πειράματα γλάστρας και με το
εξειδικευμένο βιοχημικό τεστ (μέτρηση σικιμικού οξέος). Σε πειράματα αγρού
πιστοποιήθηκε η ύπαρξη ανθεκτικότητας και έγινε επίδειξη πιλοτικής εφαρμογή
διαφορετικών συνδυασμών ζιζανιοκτόνων με τη νέα μπάρα ψεκασμού που
κατασκεύασε εξωτερικός συνεργάτης του ΜΦΙ. Παράλληλα, σε μοριακά πειράματα
φάνηκε ότι ο ανθεκτικός πληθυσμός (αγροτεμάχιο 73.03) είχε σημαντική υπερέκφραση
των δυο χαρακτηριστικών γονιδίων (EPSPS και του γονιδίου ABC-transporter M11) σε
σχέση με τον ευαίσθητο πληθυσμό. Οι παραπάνω μετρήσεις παρουσιάζονται στο DL
6.3.1.4. ‘Weed Resistance to Herbicides’. Όλα τα παραπάνω ευρήματα, πλην της
χρήσης τους για την έκδοση στοχευμένων οδηγιών προς τους παραγωγούς,
χρησιμοποιήθηκαν για την αξιολόγηση της Μεθόδου ΙΑΡ.
Υπο-Δράση 6.3.2: Μετρήσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων και παραμέτρων
εδάφους και ύδατος
Proposed start-date: 1T 2012 / Proposed end-date: 3T 2013
Actual start-date: 4T 2011 / Actual end-date: 3T 2014

Όσον αφορά στις αναλύσεις εδαφών, πραγματοποιήθηκαν δυο περίοδοι δειγματοληψίας
κατά τα έτη 2011 και 2013, όπου συλλέχθηκαν δείγματα από 200 αγρούς κάθε μιας
περιοχής του έργου από τον εταίρο ΙΕΒ. Συνολικά συλλέχθηκαν 1200 δείγματα από
αγρούς. Οι αναλύσεις και οι προσδιορισμοί εδαφικών παραμέτρων πραγματοποιήθηκαν
στο διαπιστευμένο εργαστήριο του ΙΕΒ. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 39600
προσδιορισμοί, οι οποίοι περιλάμβαναν τις παρακάτω παραμέτρους: Μηχανική
σύσταση, pH, EC, οργανικός άνθρακας, οργανική ουσία (υπολογιστικά), CaCO3, CEC,
Nkjeldahl, Ν-NO3, P-Olsen, (Na – K – Mg – Ca) ανταλλάξιμα, Fe, Mn, Zn, Cu, B, SAR
(υπολογιστικά), ESP (υπολογιστικά).
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα αυτά για την Χώρα Τριφυλίας στις δυο περιόδους
δειγματοληψίας εδαφών παρατηρείται ότι η ικανότητα ανταλλαγής κατιόντων στο
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έδαφος παραμένει σταθερή, ενώ το ποσοστό του pH για τιμές μικρότερες του 5.5
(όξινο) παρουσιάζει μια σημαντική μείωση και το ποσοστό του pH για τιμές
μεγαλύτερες του 7.5 (αλκαλικό) μια σημαντική αύξηση. Η ηλεκτρική αγωγιμότητα
(EC) είναι κανονική σχεδόν σε όλα τα αγροτεμάχια και η οργανική ουσία είναι σε
υψηλά επίπεδα σε ποσοστό αγροτεμαχίων πάνω από 60%. Τα ασβεστούχα εδάφη,
δηλαδή τα εδάφη με πάνω από 20% περιεκτικότητα σε ανθρακικό ασβέστιο (CaCO3),
βρέθηκε ότι είναι γύρω στο 30% των αγροτεμαχίων, ενώ το ποσοστό των εδαφών με
φτωχή περιεκτικότητα σε CaCO3 (<0.5 %) μειώθηκε μεταξύ των δυο περιόδων
δειγματοληψίας. Το ποσοστό του ανταλλάξιμου νατρίου (ESP) είναι χαμηλό σε όλα
σχεδόν τα αγροτεμάχια. Το ποσοστό των αγροτεμαχίων με ανεπάρκεια σε διαθέσιμο
νιτρικό άζωτο (ΝΟ3‐Ν) (<10 ppm) αυξήθηκε σημαντικά τη δεύτερη περίοδο
δειγματοληψιών (2013). Η περιεκτικότητα σε ολικό άζωτο (Ntotal) αυξήθηκε το 2013,
χωρίς να παρουσιάζονται σημαντικές διαφορές. Η περιεκτικότητα των εδαφών σε
διαθέσιμο κάλιο (K) παρουσιάζει σε γενικές γραμμές μείωση. Επίσης η περιεκτικότητα
των αγροτεμαχίων σε διαθέσιμο φωσφόρο (P) και βόριο (B) παρουσιάζει μείωση.
Στην περιοχή του Μεραμβέλλου το έτος 2013 παρατηρείται μια σημαντική αύξηση του
ποσοστού των εδαφών με μικρή ικανότητα ανταλλαγής κατιόντων (CEC), ενώ
παράλληλα εμφανίζεται μια μείωση του ποσοστού των εδαφών με πολύ μικρή CEC. Το
έτος 2013, ποσοστό 51 % των εδαφών της περιοχής του Μαραμβέλλου έχει τιμή pH
πάνω από 7.5 ενώ το έτος 2011 το pH της πλειονότητας των εδαφών (53.5 %)
κυμαίνεται μεταξύ των τιμών 6.5 και 7.5. Όσο αφορά την ηλεκτρική αγωγιμότητα (EC)
των εδαφών, το έτος 2013 παρουσιάζεται αύξηση της ποσοστιαίας εδαφικής αναλογίας
της υψηλής και μέτριας EC, εντούτοις, η πλειονότητα των εδαφών χαρακτηρίζεται από
κανονικές ΕC (<1ms/cm). Επιπλέον, από τα αποτελέσματα των μετρήσεων προκύπτει
ότι η περιεκτικότητα σε οργανική ουσία σχεδόν όλων των εδαφών υπερβαίνει το 2%
και τις δύο χρονιές. Το έτος 2013 αυξάνεται το ποσοστό των εδαφών με μέτρια
περιεκτικότητα σε ανθρακικό ασβέστιο (CaCO3), ενώ μειώνεται, αντίστοιχα, το
ποσοστό των εδαφών με φτωχή περιεκτικότητα σε CaCO3. Τα ποσοστά των
ασβεστούχων εδαφών και εκείνων με αρκετή περιεκτικότητα σε ανθρακικό ασβέστιο
παραμένουν σχεδόν ίδια. Το ποσοστό του ανταλλάξιμου νατρίου (ESP) των εδαφών
φαίνεται να μη μεταβάλλεται με το χρόνο με την πλειονότητα αυτών να έχει χαμηλή
ESP. Επίσης, η πλειονότητα των εδαφών εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από μέτρια
περιεκτικότητα σε διαθέσιμο νιτρικό άζωτο (NO3‐N), παρόλο που το 2013 μειώνεται το
ποσοστό των εδαφών αυτών και ταυτόχρονα αυξάνεται η ποσοστιαία αναλογία των
εδαφών με χαμηλή, αλλά και αυξημένη περιεκτικότητα σε NO3‐N. Όσο αφορά το ολικό
άζωτο (Ntotal), τα εδάφη με εύρος τιμών 1000‐2000ppm αυξάνονται σε βάρος εκείνων
των εδαφών με τιμές ολικού αζώτου μεγαλύτερες των 3000ppm και εκείνων με τιμές
Ntotal μικρότερες των 1000 ppm. Το διαθέσιμο κάλιο (Κ) αυξάνεται σε σημαντικό
ποσοστό των εδαφών το έτος 2013, ενώ η περιεκτικότητα του διαθέσιμου φωσφόρου
(P) παραμένει σχεδόν αμετάβλητη. Τέλος για το διαθέσιμο βόριο (Β), παρατηρείται μια
σημαντική αύξηση των εδαφών με επαρκή περιεκτικότητα.
Από τα αποτελέσματα των μετρήσεων για την περιοχή των Πεζών παρατηρείται ότι η
ικανότητα ανταλλαγής κατιόντων (CEC) των εδαφών της περιοχής παραμένει σχεδόν
αμετάβλητη. Η πλειονότητα των εδαφών εμφανίζει pH μεγαλύτερο του 7.5 και
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ηλεκτρική αγωγιμότητα (EC) κανονική (<1 ms/cm) και για τα δύο έτη. Επίσης,
παρατηρείτε και μια σημαντική αύξηση των εδαφών με μέτρια και υψηλή ηλεκτρική
αγωγιμότητα το έτος 2013. Ακόμα διαπιστώνεται ότι το μεγαλύτερο μέρος των εδαφών
παρουσιάζει υψηλή περιεκτικότητα σε οργανική ουσία και τις δύο χρονιές και μάλιστα
υπάρχει μικρή αύξηση των εδαφών με υψηλή περιεκτικότητα το 2013. Η
περιεκτικότητα σε ανθρακικό ασβέστιο (CaCO3) των εδαφών δεν μεταβάλλεται με την
πάροδο του χρόνου. Το 80 % των εδαφών είναι ασβεστούχα (>20 % CaCO3). Το
ποσοστό ανταλλάξιμου νατρίου (ESP) είναι χαμηλό σχεδόν σε όλα τα εδάφη.
Σημαντική διαφοροποίηση παρουσιάζεται στην περιεκτικότητα των εδαφών σε
διαθέσιμο νιτρικό άζωτο (NO3‐N), όπου τα εδάφη με μέτρια περιεκτικότητα σε αυτό
μειώνονται σημαντικά με ταυτόχρονη αύξηση των εδαφών με επάρκεια και
υπερεπάρκεια σε NO3‐N. Παρατηρείται επίσης και μια αύξηση της ποσοστιαίας
αναλογίας των εδαφών με ανεπάρκεια NO3‐N. Το έτος 2013 παρατηρείται μια
σημαντική αύξηση των εδαφών με τιμές ολικού αζώτου (Ntotal) μεγαλύτερες των 1000
ppm ενώ το έτος 2011 η πλειονότητα των εδαφών έχει Ntotal μεταξύ των τιμών 1000‐
2000 ppm. Το διαθέσιμο κάλιο (K) παραμένει σχεδόν αμετάβλητο με το χρόνο, ενώ όσο
αφορά το διαθέσιμο φώσφορο (P) παρατηρείται μια μικρή αύξηση των εδαφών με
επάρκεια φωσφόρου. Τέλος, παρατηρείται μια σημαντική αύξηση των εδαφών με
υπερεπάρκεια διαθέσιμου βορίου (Β) και μείωση των εδαφών εκείνων με ανεπάρκεια
διαθέσιμου βορίου. Έτσι λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των αναλύσεων των
εδαφικών δειγμάτων, τις τιμές των παραμέτρων και τα σκορ των τριπλετών δίνονταν
συμβουλές/οδηγίες στους παραγωγούς για τις καλλιεργητικές ενέργειες που πρέπει να
εφαρμόσουν. Σε ορισμένες περιπτώσεις οι συμβουλές/οδηγίες που δίνονταν είχαν τόσο
περιβαλλοντικό όσο και οικονομικό θετικό αποτέλεσμα, π.χ. η διαπίστωση από το σκορ
της τριπλέτας λίπανση _ ρύπανση _επιφανειακά ύδατα, τον κίνδυνο ρύπανσης των
επιφανειακών υδάτων και επιβεβαιώνοντάς τον από τα αποτελέσματα των χημικών
αναλύσεων των εδαφικών δειγμάτων ότι υπάρχει επάρκεια φωσφόρου ή βορίου, ο
παραγωγός θα έπρεπε να εφαρμόσει μικρότερες ποσότητες ή καθόλου των αντίστοιχων
στοιχείων έχοντας ως αποτέλεσμα τόσο το δικό του οικονομικό όφελος όσο και το
περιβαλλοντικό.
Όσον αφορά στις αναλύσεις αρδευτικού νερού, πραγματοποιήθηκαν δυο βασικές
περίοδοι δειγματοληψίας κατά τα έτη 2011 και 2013, και μια συμπληρωματική το 2012
η οποία λειτούργησε επιβεβαιωτικά για την περίοδο του 2011. Τα δείγματα
συλλέχθηκαν από διάφορα σημεία συλλογής, όπως γεωτρήσεις, πηγάδια και
επιφανειακούς ταμιευτήρες. Συνολικά συλλέχθηκαν 44 δείγματα νερού και στις τρεις
περιοχές το 2011, 52 το 2012 και 49 το 2013. Οι αναλύσεις και οι προσδιορισμοί των
παραμέτρων στα δείγματα αρδευτικού νερού πραγματοποιήθηκαν στο διαπιστευμένο
εργαστήριο του ΙΕΒ. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 3190 προσδιορισμοί, οι οποίοι
περιλάμβαναν τις παρακάτω παραμέτρους: pH, EC, NO3, NH4, HCO3, Cl, SO4, P, Ca,
Mg, Na, K, B, Cu, Mn, Fe, Zn, Ni, Cd, Pb, SAR (υπολογιστικά). Από την αξιολόγηση
των αποτελεσμάτων του αρδευτικού νερού προέκυψαν για την κάθε περιοχή μελέτης τα
εξής:
Περιοχή Χώρας Τριφυλίας
• Μικρός κίνδυνος δημιουργίας εδαφικής αλατότητας και διηθητικότητας εδαφών
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• Κίνδυνος τοξικής δράσης Νa και Cl σε μεμονωμένα χωράφια (3 και 1
αντίστοιχα)
• Δεν υπάρχει κίνδυνος από την παρουσία Β ή βαρέων μετάλλων, ενώ σε 3
δείγματα πρέπει να ελεγχθεί η τιμή Mn
Συμπερασματικά: Τα αρδευτικά νερά είναι κατάλληλα υπό τις παραπάνω προϋποθέσεις
Περιοχή Πεζών
• Μικρός κίνδυνος δημιουργίας εδαφικής αλατότητας
• Κίνδυνος τοξικής δράσης Νa και Cl σε μεμονωμένα χωράφια (1 και 2
αντίστοιχα)
• Δεν υπάρχει κίνδυνος από την παρουσία Β ή βαρέων μετάλλων
Συμπερασματικά: Τα αρδευτικά νερά είναι κατάλληλα υπό τις παραπάνω προϋποθέσεις
Περιοχή Μεραμβέλου
• Σημαντικό πρόβλημα εδαφικής αλατότητας
• Κίνδυνος τοξικής δράσης Νa και Cl σε αρκετά χωράφια (17 και 18 αντίστοιχα)
• Δεν υπάρχει κίνδυνος από την παρουσία Β ή βαρέων μετάλλων, αλλά
μελλοντικά πρέπει να ελεγχθούν οι συγκεντρώσεις Fe, Mn
Συμπερασματικά: Τα αρδευτικά νερά είναι κατάλληλα υπό τις παραπάνω
προϋποθέσεις. Επιπρόσθετα πραγματοποιήθηκε Γεωλογική, Υδρογεωλογική και
Υδρογεωχημική μελέτη περιοχών έργου SAGE10. Η υφιστάμενη μελέτη αποτύπωσε τα
ιδιαίτερα γεωλογικά, υδρογεωλογικά και υδρογεωχημικά χαρακτηριστικά των περιοχών
εφαρμογής του έργου. Η αποτύπωση και κατανόηση των παραπάνω στοιχείων αποτελεί
καίριο παράγοντα υποστήριξης των στόχων του έργου, αφού επιτρέπει τόσο την
αιτιολόγηση των τιμών ορισμένων εκ των παραμέτρων ενδιαφέροντος στη Μέθοδο
IAP, όσο και στη διαμόρφωση ρεαλιστικών και αποτελεσματικών προτεινόμενων
μέτρων αποκατάστασης ή άμβλυνσης περιβαλλοντικών προβλημάτων που
διαπιστώθηκαν. Οι παραπάνω αναλύσεις και μελέτες παρουσιάζονται στο DL 6.3.2.1
LRI ‘ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ’.
Συμπερασματικά, τόσο οι αναλύσεις αρδευτικών νερών όσο και οι αναλύσεις εδαφών
στην έναρξη του έργου, έδωσαν μια σαφή εικόνα της υφιστάμενης κατάστασης
(γραμμή βάσης) και επέτρεψαν τον εντοπισμό των ιδιαίτερων συνθηκών λόγω της
γεωλογίας της περιοχής αλλά και των συγκεκριμένων περιβαλλοντικών προβλημάτων
λόγω των εφαρμοζόμενων καλλιεργητικών πρακτικών. Τα δεδομένα αυτά
λειτούργησαν επομένως ως βάση αναφοράς για την αξιολόγηση των θετικών
επιπτώσεων από την εφαρμογή της μεθόδου, τα οποία πράγματι ήταν σημαντικά σε
πολλές περιπτώσεις και σε πολλαπλά επίπεδα, ενδεικτικά:
(α) μείωση εφαρμοζόμενης λιπαντικής αγωγής ή περιορισμός ή/και διακοπή χρήσης
επικίνδυνων-απαγορευμένων σκευασμάτων με αποτέλεσμα και οικονομικό και
περιβαλλοντικό όφελος,
(β) βελτίωση περιβαλλοντικών δεικτών αγροτεμαχίων (αύξηση οργανικής ουσίας,
μείωση περιβαλλοντικά ζημιογόνων πρακτικών άρδευσης, βελτίωση επιπέδων
θρεπτικών στο έδαφος, κλπ)
(γ) περιορισμός κινδύνου διάβρωσης εδάφους, κινδύνου απορροής και κινδύνου
έκπλυσης.
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Κατά τη διάρκεια εφαρμογής της Μεθόδου ΙΑΡ καθώς επίσης και στο πέρας του έργου,
η εξέταση των αποτελεσμάτων των αναλύσεων εδάφους και νερού, αποτέλεσαν ένα
βασικό τρόπο επιβεβαίωσης της ορθότητας της Μεθόδου ΙΑΡ και των μέτρων
προστασίας και αποκατάστασης του εντοπισμένου περιβαλλοντικού προβλήματος, στις
περιπτώσεις που τα μέτρα αυτά υιοθετήθηκαν από τον παραγωγό. Σε κάθε περίπτωση
υιοθέτησης από τον παραγωγό, τα μέτρα απέδωσαν όπως αποτυπώνεται στα σκορ των
τριπλετών. Ακόμα όμως και στις περιπτώσεις που τα μέτρα δεν υιοθετήθηκαν από
κάποιους παραγωγούς, η αποτύπωση μέσω των τριπλετών της κατάστασης είναι
πολύτιμη καθώς τεκμηριώνει την στασιμότητα ή επιδείνωση ενός περιβαλλοντικού
προβλήματος. Επομένως, σε κάθε περίπτωση η διενέργεια των αναλύσεων εδάφους και
νερού αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο που συνιστά αναπόσπαστο συστατικό της
εφαρμογής της μεθόδου.
Για τους σκοπούς υλοποίησης του έργου πραγματοποιήθηκαν αναλύσεις σε
περιβαλλοντικά δείγματα υπόγειων υδάτων από γεωτρήσεις και επιφανειακού εδάφους
για προσδιορισμό του ύψους των υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών ουσιών με σκοπό
την αποτίμηση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης των υπό μελέτη περιοχών από
γεωργικά φάρμακα. Οι περιοχές υλοποίησης του έργου είναι το Μεραμβέλλο Λασιθίου,
τα Πεζά Ηρακλείου καθώς και η Χώρα Τριφυλίας στην Πελοπόννησο. Συνολικά
εξετάσθηκαν εξήντα εννέα (69) δείγματα υπόγειων υδάτων και εκατόν εβδομήντα πέντε
(175) δείγματα εδάφους από τις υπό μελέτη περιοχές κατά το χρονικό διάστημα
παρακολούθησης 2011-2014.
Από τις αναλύσεις των 69 δειγμάτων υπόγειων υδάτων στις προαναφερθείσες περιοχές
δειγματοληψίας, υπολείμματα φυτοπροστατευτικών ουσιών ανιχνεύτηκαν σε 7
δείγματα (1 από την περιοχή Πεζών Ηρακλείου και 6 από την περιοχή Χώρα
Τριφυλίας). Οι φυτοπροστατευτικές ουσίες που ανιχνεύτηκαν δεν χρησιμοποιούνται
στην ελαιοκαλλιέργεια με εξαίρεση το μη εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο glyphosate (και τον
μεταβολίτη του AMPA) καθώς και το εντομοκτόνο dimethoate. Η συγκέντρωση όλων
των ουσιών που προσδιορίστηκαν δεν υπερβαίνει τα επιτρεπτά όρια.
Οι αναλύσεις εδαφών έδειξαν την παρουσία του μεταβολίτη AMPA σε συγκεντρώσεις
μέχρι 0,65 mg/kg, με τις υψηλότερες τιμές να υπολογίζονται στην περιοχή Χώρα
Τριφυλίας. Η μέση συγκέντρωση AMPA που προσδιορίστηκε χρωματογραφικά ήταν
πολύ υψηλότερη των αντίστοιχων επιπέδων του μεταβολίτη στα Πεζά Ηρακλείου, παρά
το γεγονός ότι οι μέσες δόσεις εφαρμογής του glyphosate ήταν υψηλότερες στην
περιοχή των Πεζών και το μεσοδιάστημα μεταξύ εφαρμογής και δειγματοληψίας
μικρότερο. Οι υψηλές συγκεντρώσεις του μεταβολίτη στο έδαφος της περιοχής Χώρας
Τριφυλίας μπορεί να αποδοθεί σε εδαφοκλιματικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη
βιοδιαθεσιμότητα του μεταβολίτη στους αποδομητές του και πιθανόν σε παραμέτρους
που έχουν σχέση με τον τρόπο εφαρμογής του ζιζανιοκτόνου. (DL 6.3.2.2 BPI). Τα
συμπεράσματα που αξίζει να σημειωθούν είναι ότι παρατηρήθηκαν υπερβάσεις
αναμενόμενων ορίων υπολειμμάτων του μεταβολίτη ΑΜΡΑ στο έδαφος μόνο στην
περιοχή του ΝΗΛΕΑ η οποία συνάδει με τα ευρήματα της υπο-δράσης 6.3.1 με τα
ανθεκτικά φυτά κόνυζας στο glyphosate (μεταβολίτης του οποίου είναι το AMPA).
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Τα αποτελέσματα της Yπο-δράσης αυτής συνδέονται με τη Μέθοδο ΙΑΡ ως προς τα
κάτωθι:
α) τα επίπεδα υπολειμμάτων ζιζανιοκτόνων, εντομοκτόνων και μυκητοκτόνων στα
νερά αποτελεί δείκτη αγρο-περιβαλλοντικό και συνδέεται με τις εισροές σε κάθε
περιοχή καθώς επίσης και με την ποιότητα των φυσικών της πόρων.
β) τα επίπεδα υπολειμμάτων ζιζανιοκτόνων στο έδαφος, αν και δεν υπάρχουν
θεσμοθετημένα όρια, εν τούτοις παρέχουν πληροφορίες ορθολογικής χρήσης τους και
συνδέονται σε μεγάλο βαθμό με πρακτικές των παραγωγών που στην περίπτωση του
SAGE10 αντιμετωπίστηκαν επιτυχώς τόσο με τις προτάσεις της νέας μπάρας ψεκασμού
όσο και με τις εκπαιδεύσεις παραγωγών που αφορούσαν στην χρήση ζιζανιοκτόνων με
αποφυγή τόσο της ανάπτυξης ανθεκτικότητας των ζιζανίων σε αυτά ( που συνεπάγεται
αύξηση ποσοτήτων κατά την εφαρμογή) όσο και τη μείωση σημειακών ρυπάνσεων
στον αγρό. Τα παραπάνω δεδομένα αποτέλεσαν δείκτες αξιολόγησης της Μεθόδου IAP
στα πλαίσια τριπλετών που αφορούν την εφαρμογή των φυτοπροστατευτικών
προϊόντων και των επιπτώσεών τους στο έδαφος.
γ) τα ευρήματα που αφορούν στο εντομοκτόνο dimethoate συνδέονται με την εφαρμογή
δακοκτονίας, δράση που δεν εμπίπτει στις δραστηριότητες και αποφάσεις μεμονωμένων
παραγωγών μιας και καταπολέμηση του δάκου πραγματοποιείται σε επίπεδο
Περιφερειακών Ενοτήτων.
Η Υπο-δράση 6.3.3 Μετρήσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων και παραμέτρων
βιοποικιλότητας
Proposed start-date: 2T 2011 / Proposed end-date: 4T 2013,
Actual start-date: 2T 2013 / Actual end-date: 2T 2014)

Η δράση αφορούσε στην αξιολόγηση της κατάστασης της βιοποικιλότητας στους
ελαιώνες, πριν και μετά την εφαρμογή της Μεθόδου ΙΑΡ.
Κατά την υλοποίηση της Υπο-δράσης 6.3.3, η ομάδα έργου του ΕΚΒΥ εκπόνησε σειρά
εργασιών οι οποίες συνοπτικά περιελάμβαναν σχεδιασμό και υλοποίηση εργασιών
πεδίου και γραφείου για την εκτίμηση της κατάστασης της βιοποικιλότητας σε
ελαιώνες, στις τρεις περιοχές του έργου. Ειδικότερα, οι εργασίες πεδίου περιελάμβαναν
δειγματοληψίες βασικών ομάδων της πανίδας, στο 5% των ελαιώνων που μετείχαν στο
έργο (δηλαδή σε 30 αγροτεμάχια στο σύνολο των τριών περιοχών του Έργου: 10 στον
Νηλέα, 10 στα Πεζά και 10 στο Μεραμβέλλο). Οι δειγματοληψίες πραγματοποιήθηκαν
σε δύο περιόδους (πριν και μετά την εφαρμογή της Μεθόδου ΙΑΡ) και στις τρεις
περιοχές του έργου. Οι εργασίες γραφείου περιελάμβαναν: βιβλιογραφική επισκόπηση,
εργασίες GIS, καταχώρηση, επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων, εκτίμηση
περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την καλλιέργεια της ελιάς στη βιοποικιλότητα και
σύνταξη παραδοτέων.
Η εκτίμηση της βιοποικιλότητας βασίσθηκε στην εκτίμηση της πληθυσμιακής
πυκνότητας και της αφθονίας ειδών των σημαντικότερων ομάδων ζωικών οργανισμών
που απαντούν στα αγροοικοσυστήματα (πουλιά, ερπετά, θηλαστικά και ασπόνδυλα).
Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης Shannon – Wiener και ο
συντελεστής συσχέτισης Pearson (r) για όλες τις ομάδες οργανισμών, πλην των
σαρκοφάγων θηλαστικών. Επιπροσθέτως, χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης ισομέρειας
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(Evenness) για τα Ασπόνδυλα. Ειδικά για τα χειρόπτερα αναλύθηκε και η κυριαρχία των
ειδών, η οποία εκφράστηκε με τη χρήση του δείκτη των Berger-Parker. Η αξιολόγηση
των αποτελεσμάτων των σαρκοφάγων θηλαστικών περιορίστηκε σε κατηγοριοποίηση
των ελαιώνων σε τρεις γενικές κατηγορίες αξίας ως προς την βιοποικιλότητα.
Η πρώτη φάση των μετρήσεων βιοποικιλότητας (ήτοι πριν την εφαρμογή της Μεθόδου
ΙΑΡ) ξεκίνησε στις αρχές Ιουνίου 2011 και ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο 2011. Τα
πρώτα αποτελέσματα και συμπεράσματα των εργασιών πεδίου αποτυπώθηκαν
αναλυτικά στο παραδοτέο με τίτλο «Έκθεση εκτίμησης της υφισταμένης κατάστασης της
βιοποικιλότητας των ελαιώνων» (παρουσιάστηκε στο ΜΤR DL 6.3.3–ΕΚΒΥ). Το εν
λόγω παραδοτέο έτυχε περαιτέρω επεξεργασίας και οριστικοποίησης κατά το 2012.
Η δεύτερη φάση των εργασιών πεδίου για μετρήσεις παραμέτρων βιοποικιλότητας,
(ήτοι μετά την εφαρμογή της Μεθόδου ΙΑΡ) πραγματοποιήθηκε το 2013 για όλες τις
ομάδες οργανισμών στους ίδιους ελαιώνες και με τις ίδιες Μεθόδους με αυτές του
2011. Μέρος της δεύτερης φάσης των εργασιών πεδίου πραγματοποιήθηκαν τον Ιούνιο
2014 από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΓΠΑ). Τα αποτελέσματα αυτών των
εργασιών παραχωρήθηκαν από το ΓΠΑ στο ΕΚΒΥ για τις ανάγκες πληρότητας του
παραδοτέου.
Για τη σύγκριση των αποτελεσμάτων πριν και μετά την εφαρμογή της Μεθόδου ΙΑΡ
χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα PAST και πραγματοποιήθηκαν αναλύσεις t-test και Ftest. Για να είναι δυνατή μια μορφή συγκριτικής αξιολόγησης της βιοποικιλότητας των
διαφόρων τεμαχίων μεταξύ τους για όλες συνολικά τις ομάδες που μελετήθηκαν,
εφαρμόστηκε μια Μέθοδος εξομάλυνσης, όπου η κάθε ομάδα συνεισέφερε κατά το ίδιο
ποσοστό στο τελικό σκορ του ελαιώνα.
Παραδοτέο της Υπο-δράσης 6.3.3 αποτελεί η έκθεση «Εκτίμηση παραμέτρων
βιοποικιλότητας και των επιπτώσεων της ελαιοκαλλιέργειας στη βιοποικιλότητα, σε
επίπεδο ελαιώνα (τελική έκθεση)», στην οποία παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των
μετρήσεων βιοποικιλότητας και συνοψίζονται οι τάσεις που εντοπίσθηκαν αναφορικά
με την κατάσταση της βιοποικιλότητας στους υπό εξέταση ελαιώνες, κατόπιν
σύγκρισης των αποτελεσμάτων των δύο περιόδων δειγματοληψίας. Για τις
περισσότερες ομάδες που μελετήθηκαν παρατηρήθηκε βελτίωση των τιμών μετά την
εφαρμογή της μεθόδου (το 2013) σε σχέση με το 2011, δηλαδή πριν την εφαρμογή, η
οποία όμως δεν ήταν στατιστικά σημαντική. Οι μεταβολές αποδίδονται περισσότερο σε
παράγοντες όπως η εποχή και η χρονική στιγμή πραγματοποίησης των μετρήσεων ή και
σε αναμενόμενη παραλλακτικότητα και λιγότερο στην επίδραση των όποιων αλλαγών
καλλιεργητικών πρακτικών κατά την εφαρμογή της Μεθόδου ΙΑΡ. Καθώς όμως ο
γενικός σχεδιασμός εφαρμογής της Μεθόδου ΙΑΡ είναι σε επίπεδο χωραφιού, ιδιαίτερο
ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι μεταβολές των δεικτών βιοποικιλότητας για τις διάφορες
ομάδες σε κάθε ελαιοτεμάχιο ξεχωριστά. Συμπερασματικά, στα περισσότερα από τα
υπό μελέτη ελαιοτεμάχια παρατηρήθηκε σαφής βελτίωση των δεικτών βιοποικιλότητας
μετά την εφαρμογή της Μεθόδου ΙΑΡ και οι τάσεις που εντοπίσθηκαν επιτρέπουν να
εκτιμηθεί η θετική συμβολή του έργου στη βελτίωση του περιβάλλοντος. Βεβαίως, τα
τρία έτη διάρκειας του έργου είναι πολύ μικρό διάστημα για να βεβαιωθούν σημαντικές
αλλαγές στη βιοποικιλότητα και συνεπώς κρίνεται πρόωρο οι όποιες μεταβολές να
αποδοθούν αποκλειστικά στην Μέθοδο. Αυτό είναι ένα θέμα που θα πρέπει να
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μελετηθεί σε βάθος χρόνου, καθώς απαιτούνται σαφώς μεγαλύτερες χρονοσειρές
δεδομένων πριν από την εξαγωγή οριστικών συμπερασμάτων. Το παραδοτέο της Υποδράσης 6.3.3 «Εκτίμηση παραμέτρων βιοποικιλότητας και των επιπτώσεων της
ελαιοκαλλιέργειας στη βιοποικιλότητα, σε επίπεδο ελαιώνα (τελική έκθεση)»
παρουσιάζεται στο DL 6.3.3 – EKBY.
Κατά τα έτη 2013 και 2014 ο εταίρος ΓΠΑ πραγματοποίησε δειγματοληψίες σε 20
ελαιώνες στην περιοχή των Πεζών, σε ισάριθμους ελαιώνες στο Μεραμβέλλο και σε 18
και 16 ελαιώνες στη Χώρα Τριφυλίας αντίστοιχα το 2013 και 2014 για τη μελέτη της
ποικιλίας και η αφθονίας της αυτοφυούς χλωρίδας. Η απώλεια των φυτικών ειδών στα
αγρό-οικοσυστήματα μπορεί να προκαλέσει σημαντικές μεταβολές στις συσχετιζόμενες
βιοτικές κοινότητες μέσω των μεταβολών που συμβαίνουν στο φυσικό τους περιβάλλον
και ως εκ τούτου η αυτοφυής χλωρίδα θεωρείται όλο και περισσότερο ως μια
σημαντική πηγή βιολογικής ποικιλότητας. Η εκτίμηση της φυτικής βιοποικιλότητας σε
κάθε περιοχή πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια του δείκτη Shannon – Wiener. Υψηλός
αριθμός ειδών και όσο το δυνατόν πιο ισομερής αναλογία των διαφορετικών ειδών ενός
φυτικού πληθυσμού σε μια περιοχή, αυξάνουν την ποικιλότητα που υπολογίζεται μέσω
του δείκτη Shannon – Wiener. Με εξαίρεση την Πύλο, οι μέσες τιμές που ελήφθησαν
από το δείκτη Shannon – Wiener ήταν υψηλότερες το 2014 σε σχέση με αυτές που
προέκυψαν από τις επισκοπήσεις που πραγματοποιήθηκαν το 2013. Η Graminae και η
Compositae ήταν οι πιο σημαντικές βοτανικές οικογένειες, όσον αφορά τον αριθμό των
ειδών τους που απάρτιζαν τη χλωρίδα των μελετώμενων ελαιώνων. Κατά τη διάρκεια
των επισκοπήσεων του 2013, το 19,2% των συνολικά καταγεγραμμένων φυτικών ειδών
στα Πεζά άνηκαν στην οικογένεια Compositae, ενώ το 15,4% και 11,5% στις
οικογένειες Graminae και Fabaceae, αντίστοιχα. Στο Μεραμβέλλο οι οικογένειες
Compositae και Graminae παρουσίασαν τον ίδιο αριθμό φυτικών ειδών (σε κάθε μία
ξεχωριστά άνηκε το 16,7% των συνολικά καταγεγραμμένων φυτικών ειδών) και
ακολουθήθηκαν από την οικογένεια Fabaceae. Η ίδια τάση παρουσιάστηκε και στην
Χώρα Τριφυλίας όπου και πάλι οι οικογένειες Compositae και Graminae παρουσίασαν
τον ίδιο αριθμό φυτικών ειδών και ακολουθήθηκαν από την οικογένεια Fabaceae . Τα
συνηθέστερα φυτικά είδη, όσον αφορά τη σχετική τους αφθονία, σε κάθε περιοχή και
καλλιεργητική περίοδο, ήταν η Oxalis pes-caprae στα Πεζά και στο Μεραμβέλλο, η
Calendula arvensis στην Χώρα Τριφυλίας το 2013 και η Anthemis arvensis στην Χώρα
Τριφυλίας, το 2014 (DL 6.3.3 – ΓΠΑ) με τα τίτλο ‘Μετρήσεις περιβαλλοντικών
επιπτώσεων και παραμέτρων βιοποικιλότητας’. Στο εν λόγω Παραδοτέο αναπτύσσονται
τα θέματα:
α) Εκτίμηση της βιοποικιλότητας ζιζανίων με τον υπολογισμός της ξηράς βιομάζας ανά
είδος και την ανάπτυξη γεωβάσης Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (GIS)
αποτύπωσης και χωρικής ανάλυσης των καταγραφών των ζιζανίων, β)
Παρακολούθηση πληθυσμών και αντιμετώπιση του εντόμου καλόκορη της ελιάς και
άλλων επιβλαβών εντόμων (σε συνεργασία με το ΜΦΙ), γ) Διάκριση μεταξύ ετών
δειγματοληψίας και μεταξύ περιοχών στόχων (ζιζάνια)-χρονική μεταβολή δ) Η
επίδραση των καλλιεργητικών πρακτικών στην οξαλίδα στις περιοχές της Κρήτης και
ε) διάκριση μεταξύ επιθυμητών φυτικών ειδών και ειδών με δυνητικά αρνητική
επίδραση. Τα παραπάνω συνεισέφεραν 1) στον καθορισμό του baseline των περιοχών
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για δεικτες βιοποικιλότητας η μεταβολή των οποίων χρονικά αποτελεί μέτρο
αξιολόγησης εφαρμογής της Μεθόδου ΙΑΡ, 2) στην έκδοση ειδικών οδηγιών
διαχείρησης ζιζανίων για τις υπο μελέτη περιοχές με στόχο τη βελτίωση των
εφαρμοζόμενων πρακτικών από τους παραγωγους για την ενίσχυση της
βιοποικιλότητας χλωρίδας στους ελαιώνες τους και γ) έκδοση οδηγιών ορθολογικής
διαχείρισης εντόμων με στόχο την περιβαλλοντική ασφάλεια και ποιότητα.
Δράση 7: Επικύρωση Μεθόδου ΙΑΡ
Proposed start-date: 2T 2013 / Proposed end-date: 2T 2014
Actual start-date: 1T 2013 / Actual end-date: 2T 2014

H Αξιολόγηση της Μεθόδου IΑP πραγματοποιήθηκε σε τρία στάδια από την ΟΕ και
από εξωτερικούς ειδικούς στα θεματικά αντικείμενα που πραγματεύεται η Μέθοδος.
Ειδικότερα τα στάδια (από το γενικότερο στο ειδικότερο) είναι τρία:
1ο Στάδιο: Η αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε έμμεσα μέσω της ανοικτής
διαβούλευσης με τη χρήση ειδικού για τη Μέθοδο ερωτηματολογίου το οποίο
απαντήθηκε από έλληνες και ξένους ειδικούς επιστήμονες. Με τον τρόπο αυτό
επιδιώχθηκε η αξιολόγηση τόσο σε επίπεδο θεωρητικής υπόστασης της Mεθόδου IAP
όσο και σε επίπεδο πρακτικής της εφαρμογής στην καθημερινότητα. Τα αποτελέσματα
των ερωτήσεων παρουσιάζονται στη παρακάτω Εικόνα. Ο άξονας των Χ δηλώνει τον
αριθμό απαντήσεων και ο άξονας των Υ δηλώνει τη βαθμολογία που έλαβε η ερώτηση
που αναφέρεται σε κάθε Γράφημα σε κλίμακα 0-5 όπου 0=δεν συμφωνώ 5=συμφωνώ
απόλυτα
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Στο ερώτημα που αφορούσε στο ποια θεωρούν οι ερωτώμενοι ότι είναι τα
πλεονεκτήματα της Μεθόδου ΙΑP, οι ομαδοποιημένες απαντήσεις ήταν οι κάτωθι:
 Η Μέθοδος ΙΑΡ αποτελεί εργαλείο ιεράρχησης των επιπτώσεων, αποτελεί μια
‘βήμα προς βήμα’ προσέγγιση και συστηματοποιεί τα αίτια και τις επιπτώσεις.
 Η Μέθοδος ΙΑΡ επιτρέπει τη σωστή αξιοποίηση της πληροφορίας και το κτίσιμο
εμπειρίας, η οποία προοδευτικά μειώνει τα σφάλματα.
 Η Μέθοδος ΙΑΡ χαρακτηρίζεται από απλότητα στην εφαρμογή και ευκολία
παραμετροποίησης.
 Η Μέθοδος ΙΑΡ προσφέρει δυνατότητα να συμπεριληφθεί μεγάλος αριθμός
παραμέτρων και υπο-παραμέτρων σε αυτή.
 Η Μέθοδος ΙΑΡ αξιολογεί τις Επιπτώσεις γεωργικών πρακτικών βασισμένη σε
ποσοτικά δεδομένα και αυτό είναι σημαντικό για να διασφαλίσει την αξιοποίηση των
διαθέσιμων πόρων με στόχο την αειφορία του υπό εξέταση αγρο-οικοσυστήματος.
 Είναι προσαρμόσιμη σε άλλες καλλιέργειες.
 Η Μέθοδος ΙΑΡ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το σχεδιασμό βελτιώσεων σε
γεωργικά συστήματα, έχει την ευελιξία να προσαρμοστεί στο κάθε υπό εξέταση
σύστημα και μπορούν να καθοριστούν με αυτήν, προτεραιότητες.
Τα μειονεκτήματα τα οποία επισημάνθηκαν ήταν τα κάτωθι:
 Η βαθμολόγηση των κριτηρίων και ο ορισμός των συντελεστών βαρύτητας των
παραμέτρων - μειονέκτημα που εμφανίζεται γενικώς σε τέτοιες προσεγγίσεις. Θα
πρέπει με κάποιο τρόπο να είναι πιο σαφές το όριο μεταξύ αντικειμενικότητας και
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υποκειμενικότητας, χωρίς βέβαια να παραβλέπεται η σημαντικότητα της
υποκειμενικότητας ειδικά όταν η εφαρμογή είναι τοπική. Τονίζεται ωστόσο, ότι αυτό
αποτελεί χαρακτηριστικό μεθόδων που ακολουθούν αυτήν την προσέγγιση, όπως
τονίστηκε και παραπάνω, χωρίς αυτό να υποβιβάζει τη σημαντικότητα της ενιαίας
αντιμετώπισης-αξιολόγησης που επιτυγχάνει η Μέθοδος κάτω από μια ενιαία βάση
αναφοράς.
 Η Μέθοδος να γίνει πιο εύληπτη από τους παραγωγούς.
 Όπως και κάθε Μέθοδος περιβαλλοντικής αξιολόγησης, εμπεριέχεται στην
Μέθοδο ΙΑΡ σχετικότητα, σύμφωνα με την κρίση των εκάστοτε μελετητών.
 Ανάγκη εξειδίκευσης του τελικού χρήστη (γεωπόνου).
 Η πολυπλοκότητα της διαδικασίας καταγραφής των στοιχείων και η απαίτηση
συνέπειας στην καταγραφή και ακρίβειας των εκτιμήσεων που προϋποθέτουν
εφαρμογή μακροπρόθεσμης πολιτικής ανθρώπων και υλικών.
 Δεν λαμβάνει υπόψη, όσο θα έπρεπε, δεδομένα από μελέτες περιβαλλοντικής
παρακολούθησης (monitoring studies).
Όσον αφορά στις προτεινόμενες βελτιώσεις της Μεθόδου ΙΑΡ οι απαντήσεις
εστιάστηκαν στα παρακάτω:
 Η Μέθοδος να γίνει ευκολότερη στην εφαρμογή
από τους άμεσα
ενδιαφερομένους.
 Στο κομμάτι του IT να βελτιωθεί ο τρόπος με τον οποίο είναι δομημένο το
σύστημα ώστε να γίνει πιο απλό, χωρίς να γίνει απλοϊκό, διότι η περιπλοκότητα
οδηγεί μαθηματικά σε σφάλματα και στρεβλώσεις.
 Θα πρέπει να προβλεφτεί μεθοδολογία επαναξιολόγησης και τροποποίησης μετά
από σύγκριση με δεδομένα περιβαλλοντικής παρακολούθησης.
 Επέκταση της Μεθόδου IAP και σε άλλες καλλιέργειες.
Στο ερώτημα εάν θεωρούν οι ερωτηθέντες ότι η Μέθοδος ΙΑΡ διαθέτει καινοτόμα
στοιχεία, οι απαντήσεις ήταν οι κάτωθι:
 Συνδυάζει πολλά στοιχεία σε ένα εργαλείο.
 Θεωρείται όλος ο συλλογισμός, από τον ορισμό των δεικτών μέχρι την αξιολόγηση,
καινοτόμος.
 Ιεραρχούνται οι επιπτώσεις από τις επιλογές του παραγωγού.
 Τους συντελεστές βαρύτητάς που συντελούν στην ανάδραση/ βελτιστοποίηση του
συστήματος από τον καλλιεργητή.
Όπως φαίνεται από τα παραπάνω η Μέθοδος ΙΑΡ, της οποίας ένα από τα κύρια
χαρακτηριστικά είναι η αλλαγή και προσαρμογή της σε νέα επιστημονικά ευρήματα,
έτυχε της επιστημονικής αποδοχής και τα σχόλια που έγιναν θα αξιοποιηθούν σε
μελλοντικές εκδόσεις της.
Το δίκτυο επιστημόνων του προγράμματος θεωρεί ότι οι κύριοι στόχοι του έργου που
αφορούσαν στα χαρακτηριστικά της Μεθόδου ΙΑΡ, δεδομένης της πολυπλοκότητας του
εγχειρήματος και του χρονικού πλαισίου του έργου εκπληρώθηκαν. Ειδικότερα
επετεύχθη:
 Η Επιστημονική Εγκυρότητα.
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Η ικανότητα εμπλουτισμού των εργαλείων (SAGEProject & IAP Toolbox), με
νέα δεδομένα, για τη συνεχή βελτίωση της Μεθόδου ΙΑΡ.
Η σταθερότητα των αποτελεσμάτων που είναι ανεξάρτητα από την
υποκειμενική κρίση του γεωπόνου εφαρμοστή.
Το χαμηλό κόστος εφαρμογής της στην πράξη από γεωπόνους.
Η ανταποδοτικότητα για τους παραγωγούς με την έκδοση γενικών και ειδικών
οδηγιών για την ορθολογική αξιοποίηση των πόρων τους.

2ο Στάδιο
Επιβεβαίωση βελτίωσης του αγρο-περιβάλλοντος
2.1. Στατιστικά δεδομένα που προκύπτουν από την επεξεργασία των αποτελεσμάτων
εφαρμογής της Μεθόδου ΙΑΡ στις τρεις περιοχές κατά τις καλλιεργητικές περιόδους
2011, 2012 και 2013 (κάθε καλλιεργητική περίοδος που λήγει το Φεβρουάριο/Μάρτιο
του επόμενου ημερολογιακού έτους).
AS02 διαχείριση αποβλήτων ΦΠ
(φυτοπροστατευτικών προϊόντων)
AS03 διαχείριση αποβλήτων (πλην
ΦΠ)-συντήρηση εξοπλισμό
AS04 διαχείριση κλαδιών
AS06 εκτέλεση κλαδέματος
AS07 εκτέλεση λοιπών αγροτικών
δραστηριοτήτων συγκομιδή
AS08 εκτέλεση φυτοπροστασίας
(διαχείριση ζιζανίων )
AS10 εφαρμογή αρδεύσεων
AS11 εφαρμογή λίπανσης
AS12εφαρμογή φυτοπροστατευτικού
προϊόντος
AS13 καλλιεργητικές φροντίδες
AS15μηχανική κατεργασία εδάφους

Γράφημα 7.1: Φορές στις οποίες διαφορετικές δραστηριότητες των παραγωγών βρέθηκαν στην πρώτη πεντάδα
σε βαθμολογία των τριπλετών που περιέχουν
Γράφημα 7.2:
Ποσοστό τριπλετών
με βαθμολογία
(σκορ) Τριπλέτας
μεγαλύτερο του 0.5
σε εύρος τιμών 0-1

Πίνακας 7.1: Αριθμός περιπτώσεων καταγραφής αγροτεμαχίων που τριπλέτες της
Μεθόδου ΙΑΡ (συνολικά αποτελέσματα από τις 3 περιοχές) είχαν βαθμολογία (σκορ)
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μεγαλύτερο του 0,5 (ένδειξη επίπτωσης) (με έντονους χαρακτήρες επισημαίνεται
μείωση)
Τριπλέτα

Αρ.
Φορών

εφαρμογή λίπανσης_οξίνιση_έδαφος

556

εφαρμογή λίπανσης_ρύπανση_υπόγεια ύδατα

160

2011

182

2011

45

2012

207

2012

78

2013
εφαρμογή λίπανσης_ρύπανση_επιφανειακά
ύδατα

167

37

474

2013
διαχείριση υγρων αποβλήτων
αγροχημικων_ρύπανση_αβιοτικό περιβ.

2011

152

2011

40

2012

188

2012

48

2013
εφαρμογή λίπανσης_αλάτωσηαλκαλίωση_έδαφος

134

33

419

2013
εφαρμογή αρδεύσεων_ρύπανση_επιφανειακά
ύδατα

2011

160

2011

47

2012

152

2012

29

2013
καλλιεργητικές φροντίδες_εξάντληση
φυσικών πόρων_καύσιμα

107

27

413

2013
μεταφορά σκευασμάτων ή ψεκαστικού
υγρού_ρύπανση_αβιοτικό περιβ.

2011

109

2011

41

2012

233

2012

42

2013
μηχανική κατεργασία
εδάφους_συμπίεση_έδαφος

71

15

278

2013
μηχανική κατεργασία εδάφους_μεταβολή
βιοποικιλότητας_πανίδα εντός εδάφους

2011

97

2011

38

2012

116

2012

32

2013
εκτέλεση φυτοπροστασίας (διαχείριση
ζιζανιων))_μεταβολή βιοποικιλότητας
_χλωρίδα

65

2013
εφαρμογή αρδεύσεων_αλάτωσηαλκαλίωση_έδαφος

25

2011

92

2011

59

2012

71

2012

11

2013
διαχείριση αποβλήτων (πλην ΦΠ)συντήρηση εξοπλισμο_ρύπανση_έδαφος

71

13

213

2013
εφαρμογή φυτοπροστατευτικού
προϊόντος_επικινδυνότητα_περίοικος/κάτοικος

2011

64

2011

30

2012

98

2012

18

2013
εφαρμογή αρδεύσεων_ρύπανση_υπόγεια
ύδατα

51

15

192

2013
μηχανική κατεργασία εδάφους_μεταβολή
βιοποικιλότητας_πανίδα επί εδάφους

2011

71

2011

16

2012

66

2012

26

2013
διαχείριση αποβλήτων (πλην ΦΠ)συντήρηση εξοπλισμού_ρύπανση_αέρας

55
173

2013
διαχείριση κενών
συσκευασίαςαγροχημικών_ρύπανση_αβιοτικό
περιβ.

8
41

2011

58

2011

22

2012

69

2012

11

2013

46

2013

8

234

121

103

98

95

83

63

50

Με τονισμένους (bold) χαρακτήρες επισημαίνονται μειώσεις. Σε κάθε τριπλέτα αναφέρονται το σύνολο των καταγραφών και οι
ετησιες.
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Τα συνολικά δεδομένα που παρουσιάστηκαν δείχνουν:
Τα σκορ σε 19 από τις 43 συνολικά τριπλέτες που εμπεριέχονται στην Μέθοδο ΙΑΡ,
μεταβλήθηκαν προς κατώτερες τιμές <0,5 που προέκυψε από τη μεταβολή των
κλάσεων των παραμέτρων (τα σκορ είναι υπολογισμένα με τις ίδιες βαρύτητες/κλάσεις
και για τα 3 έτη). Το παραπάνω δείχνει βελτίωση πρακτικών και δραστηριοτήτων των
παραγωγών (aspects) σε κάποιες των περιπτώσεων όπως η διαχείριση αποβλήτων
φυτοπροστατευτικών προϊόντων (φ.π.), η εφαρμογή λίπανσης, η εφαρμογή
φυτοπροστατευτικού προϊόντος, η μηχανική κατεργασία εδάφους και μείωση της
έντασης της επίπτωσης στους αποδέκτες που αναφέρονται στο Πίνακα 7.1. Υπήρξε
όμως και μη μεταβολή σε πρακτικές όπως πχ, η εφαρμογή φ.π. σε σχέση με τις
αναμενόμενες επιπτώσεις στο ψεκαστή (τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στην Υποδράση 4.2), με αποτέλεσμα να χρειάζεται μεγαλύτερη προσπάθεια από μεριάς των
γεωπόνων για την αλλαγή της νοοτροπίας των παραγωγών. Δραστηριότητες όπως η
διαχείριση κενών συσκευασίας αγροχημικών, η διαχείριση υγρών αποβλήτων δεν
υπέστησαν βελτίωση του σκορ συνολικά για λόγους κυρίως έλλειψης υποδομών σε
επίπεδο τοπικό και εθνικό για τη συλλογή και διαχείριση αγροτικών αποβλήτων και
δευτερευόντως λόγω ελλιπούς κατάρτισης των παραγωγών. Τα τελευταία θέματα
αφορούν όλα τα Κράτη Μέλη της ΕΕ, και αυτό αντικατοπτρίζεται στην Οδ. 128/2009.
Παράλληλα, σε ορισμένες άλλες περιπτώσεις η μη μεταβολή πρακτικών οφείλεται σε
χαρακτηριστικά που άπτονται του περιβάλλοντος του αγροτεμαχίου όπως αναλύεται
στο παραδοτέο της Δράσης. Η ανάγνωση του Πίνακα 7.2 δείχνει μείωση του σκορ των
τριπλετών, σε μεγάλο μέρος που οφείλεται στη δουλειά στο πεδίο και την έκδοση
ορθών οδηγιών από τους γεωπόνους.
Τα προαναφερόμενα δεν ισχύουν στον ίδιο βαθμό σε όλες τις περιοχές
καταδεικνύοντας την ευελιξία της Μεθόδου ΙΑΡ να αναγνωρίζει και να αναδεικνύει
τις αλλαγές που χρειάζεται να γίνονται ετησίως, σε κάθε ελαιώνα, γεωργική
εκμετάλλευση και περιοχή (οριζόμενη ως σύνολο αγροτεμαχίων) αποφεύγοντας τις
υφιστάμενες γενικές προσεγγίσεις πρωτοκόλλων και ορθών πρακτικών. Επίσης το
πλήθος των τριπλετών και των σκορ τους δείχνει τον πλουραλισμό της Μεθόδου ΙΑΡ
η οποία δομήθηκε για την ανίχνευση δραστηριοτήτων οι οποίες δεν θα επιβαρύνουν
το βιοτικό και αβιοτικό περιβάλλον. Είναι αυτονόητο ότι με τη βελτίωση κάποιων
επιμέρους παραμέτρων των δραστηριοτήτων των παραγωγών, αναδεικνύονται στην
επιφάνεια κάποιες άλλες. Το τελευταίο επιβεβαιώνει το σκοπό χρήσης της
Μεθόδου ΙΑΡ κατ’ ελάχιστον μια φορά ετησίως καθώς και την εκπλήρωση των
στόχων του SAGE10 που είναι η Μέθοδος ΙΑΡ η οποία εκτιμά το αποτύπωμα της
ελαιοκαλλιέργειας στο περιβάλλον. Είναι προφανές λοιπόν ότι η συστηματική
εφαρμογή της Μεθόδου ΙΑΡ μπορεί δυνητικά να οδηγήσει σε σταδιακή μεν, αλλά
συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης των ελαιώνων της χώρας μας,
ξεκινώντας με ιεραρχημένες προτεραιότητες την αποκατάσταση μη ορθών πρακτικών
που οδηγούν σε σοβαρές περιβαλλοντικές συνέπειες και προοδευτικά προχωρώντας,
στην βελτίωση πρακτικών που προκαλούν ηπιότερες συνέπειες στο περιβάλλον.
2.2. Οι δείκτες (AGREPIS)
περιβαλλοντικών Παραμέτρων

και
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Δείκτες
Βλέπε Υπο-δράση 3.1 & Πίνακα δεικτών DL 3.1.
Δεδομένα μετρήσεων παρακολούθησης περιβαλλοντικών Παραμέτρων
Κατά τη διάρκεια του προγράμματος SAGE10, πραγματοποιήθηκαν πολλαπλές
δειγματοληψίες νερού και εδάφους και μετρήσεις καταγραφές παραμέτρων
βιοποικιλότητας. Οι μετρήσεις αυτές πέραν του ότι αποτέλεσαν ειδικούς δείκτες
αποτίμησης της περιβαλλοντικής ποιότητας, αποτελούν και δείκτες αποτίμησης των
δράσεων του έργου που συνδέονται και με την αξιολόγηση της Μεθόδου ΙΑΡ. Οι
δείκτες αυτοί αναλύονται στο παραδοτέο της αντίστοιχης δράσης για αυτό θα
παρουσιαστούν σε αυτήν την παράγραφο μόνο ενδεικτικά.
Γράφημα 7. 3: Διακρίνουσα
ανάλυση για τα δύο έτη
δειγματοληψίας (2013 και 2014)
και τις τρεις περιοχές στόχους
(Πεζά, Μεραμβέλλο, Χώρα
Τριφυλίας),
ως
προς
7
μεταβλητές
εκτίμησης
της
βιοποικιλότητας

Ξεκινώντας με δείκτες περιοχών παρατηρούμε ότι μεταξύ των διαφορετικών ετών
(2013 και 2014), τα αποτελέσματα της αυτοφυούς χλωρίδας ήταν αποτέλεσμα
περιβαλλοντικών παραμέτρων και των καλλιεργητικών δραστηριοτήτων των
παραγωγών το 2012 και 2013, αντίστοιχα. Τη περίοδο αυτή υπήρξε σημαντική αύξηση
της αφθονίας των φυτικών ειδών σε όλες ανεξαιρέτως τις περιοχές, η οποία
διαπιστώθηκε, τόσο από την αύξηση του αριθμού των ειδών, όσο και μέσω του δείκτη
Margalef’s. Αποτέλεσε τη σημαντικότερη παράμετρο που διαχώρισε μεταξύ τους τις
δύο δειγματοληπτικές ( Γράφημα 7.3). Το παραπάνω απορρέει και από την παρέμβαση
των γεωπόνων συμβούλων στις περιοχές.
Στα Γραφήματα 7.4 και 7.5 βλέπουμε ότι οι μετρήσιμοι δείκτες (AGREPIS) οι γενικοί
(από καταγραφές της βάσης) όσο και οι ειδικοί (μετρήσεις monitoring) βρίσκονται σε
απόλυτη συμφωνία ως προς τη μείωση της τάσης χρήσης ζιζανιοκτόνων στην περιοχή
των Πεζών. Φαίνεται σαφώς ότι οι AGREPIS, που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι
ελέγχου της Μεθόδου ΙΑΡ, αποτελούν επιστημονικά ορθή επιλογή.
Γράφημα
7.4:
Χρήσεις
ζιζανιοκτόνων (ποσότητα) τα
έτη 2011, 2012 και 2013 και
ποσοστό αγροτεμαχίων που
πραγματοποιήθηκε
χημική
αντιμετώπιση των ζιζανίων
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Γράφημα 7.5: Αποτελέσματα
μετρήσεων υπολειμμάτων του
ζιζανιοκτόνου glyphosate και του
μεταβολίτη του ΑΜΡΑ στα εδάφη
αγροτεμαχίων της περιοχής Πεζών

Ειδικότερα, εάν κάποιος κάνει χρήση της Μεθόδου ΙΑΡ και δει τα συνολικά
αποτελέσματα από την Περιοχή των Πεζών θα παρατηρήσει ότι οι τιμές της τριπλέτας
‘εκτέλεση φυτοπροστασίας (διαχείριση ζιζανίων )-μεταβολή βιοποικιλότητας-χλωρίδα’,
στην κλίμακα ιεράρχησης 0-1 είναι η κάτωθι (Γράφημα 7.6). Σε αυτή την τριπλέτα
παράμετροι που αφορούν την εφαρμογή του ζιζανιοκτόνου (δόση, εποχή, έκταση
εφαρμογής) ή εναλλακτικών προς αυτά, μεθόδων (πχ χορτοκοπή, βόσκηση)
διαμορφώνουν το σκορ. Στο Γράφημα παρατηρούνται μεταβολές του αριθμού των
αγροτεμαχίων (από το 2011 έως το 2013) σε κάθε κλάση σκορ που δείχνουν ορθότερη
εφαρμογή χημικών και υιοθέτηση φιλικότερων μεθόδων για το περιβάλλον στα πλαίσια
διαχείρισης της ζιζανιοχλωρίδας.

Γράφημα 7.6: Αριθμός
αγροτεμαχίων που
εντάσσεται σε εύρος τιμών
τριπλέτας από 0 έως 1 με
βήμα 0,1 (όπου c1=1-0,9
έως c10=0,1-0 και d=0 )

2011: 7% των αγροτεμαχίων με σκορ 0,3-0,4 (7η κλάση), 46% με σκορ 0,2-0,3(8η) , 19% με σκορ 0,1-0,2(9η) και
26% στην μηδενική(d), 2013: 8% των αγροτεμαχίων κατατάχτηκε στην 7η κλάση, 28% στην 8η , 33% στην 9η και
27% στην μηδενική

2.3. Έλεγχος τριπλετών, μετρήσεων και δεικτών σε επίπεδο τυχαίων αγροτεμαχίων
(case studies)
2.3.1.Τριπλέτα ‘εκτέλεση φυτοπροστασίας (διαχείριση ζιζανίων)-μεταβολή
βιοποικιλότητας χλωρίδα’: (Αγροτεμάχιο με κωδικό 58.07 στην Περιοχή Χώρας
Τριφυλίας): Στο αγροτεμάχιο 58.07 στην Χώρα Τριφυλίας το 2011 οι τριπλέτες που
απεικονίζονται
‘εκτέλεση
φυτοπροστασίας
(διαχείριση
ζιζανίων)-μεταβολή
βιοποικιλότητας-χλωρίδα’ και ‘διαχείριση υγρών αποβλήτων αγροχημικών-ρύπανσηαβιοτικό περιβάλλον’ πήραν σκορ 0,23 και 0,26, αντίστοιχα.
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Αντίστοιχα το 2012 πήραν τις τιμές 0,14 και 0,25, υποδηλώνοντας ότι οι
δραστηριότητες του παραγωγού έχρηζαν προσοχής. Το εν λόγω αγροτεμάχιο μπήκε σε
πρόγραμμα παρακολούθησης υπολειμμάτων ζιζανιοκτόνων λόγω της άμεσης χρήσης
τους για αντιμετώπιση αλλά και λόγω της διαπίστωσης του ότι ο παραγωγός
διαχειρίζεται με λάθος τρόπο τα υγρά κατάλοιπα ψεκασμού τους.

Τα αποτελέσματα εργαστηριακών αναλύσεων εδάφους έδειξαν ότι το 2012 και 2013 ότι
τα υπολείμματα του glyphosate και του μεταβολίτη του ΑΜPA ήταν x2 (διπλάσια) των
προβλεπόμενων (βάσει του μοντέλλου FOCUS που χρησμοποίησαν οι Ειδικοί στην
Τύχη και Συμπεριφορά φπ στο περιβάλλον). Επειδή για τα υπολείμματα στο έδαφος
(Πίνακας 7.3) δεν υπάρχουν θεσμοθετημένα όρια και επειδή η χρήση μόνο έμμεσα
μπορεί να συνδεθεί με αυτά, ελέγχθηκαν οι ποσότητες ζιζανιοκτόνων ουσιών που
χρησιμοποιήθηκαν από τον παραγωγό και οι οποίες παρουσιάζονται στο Πίνακα 7.4.
Πίνακας 7.3: Ποσότητα υπολείματων glysposate (mg.kg-1 ξ.β χώματος) και του μεταβολίτη
AMPA στο έδαφος του αγροτεμαχίου με κωδ. 58.07 στη Χώρα Τριφυλίας
Αγροτ. 58.07

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΕΣ

Clay Loam

2012

Αγροτ. 58.07

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΕΣ

Clay Loam

2013

Αγροτ. 58.07

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΕΣ

Clay Loam

2014

-

Glyphosate
AMPA
Glyphosate
AMPA
Glyphosate
AMPA

Μ.Α.*
0,18
0,07
0,03
ΜΑ*
ΜΑ

ΜΑ : Μη ανιχνεύσιμα υπολείμματα

Στον Πίνακα 7.4 βλέπουμε ότι το 2011 και 2012 εγινε χρήση αυξημένων ποσότητων
του ζιζανιοκτόνου glyphosate γεγονός που ‘αντικατοπρίστηκε’ στο αβιοτικό
περιβάλλον, δηλ. στο έδαφος, αλλά και στο βιοτικό περιβάλλον. Το 2012, βάσει των
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μετρήσεων στο πεδίο (καταγραφή ειδών ζιζανίων), αναδείχτηκε ο λόγος χρήσης τόσο
μεγάλων ποσοτήτων ζιζανιοκτόνων. Αποδείχτηκε στατιστικά, η καθοριστική επίδραση
του τρόπου διαχείρισης των ζιζανίων στην εμφάνιση της κόνυζας (Conyza canadensis)
για το έτος 2012, σε μια ομάδα αγροτεμαχίων μεταξύ των οποίων ήταν και το εν λόγω
αγροτεμάχιο. Βρέθηκε ότι ο βαθμός συσχέτισης, στην περιοχή της Χώρας Τριφυλίας,
του αριθμού ζιζανίων των παραπάνω ειδών με την εφαρμογή χημικής ζιζανιοκτονίας
έχει μέση τιμή που κυμαίνεται έως 4. Τα παραπάνω επιβεβαιώθηκαν και με βιοχημική
ανάλυση δειγμάτων φυτών κόνυζας που συλλέχθηκαν από το χωράφι μέσα από την
οποία αναδείχτηκε το πρόβλημα της ανθεκτικότητας στο συγκεκριμένο αγρό. Οι
οδηγίες του 2013 για τη εφαρμογή χορτοκοπής, πλην της χημικής αντιμετώπισης και η
μείωση της ποσότητας glyphosate βάσει στοχευμένων οδηγιών είχε ως αποτέλεσμα τα
υπολείμματα του glyphosate/AMPA στον συγκεκριμένο αγρό να μην ανιχνεύονται το
2014.
Πίνακας 7.4: Ποσότητα και εμπορικό όνομα σκευάσματων της δραστικής ουσίας
glyphosate που χρησιμοποιήθηκαν στο αγροτεμάχιο 58.07 κατά τα έτη 2011, 2012 και
2013.
Κωδ. Αγροτ.

Δραστηριότητα

Ημερ. μετρησης αρ. εγκρισης

σκευασμα

Χημική ζιζανιοκτονία
Χημική ζιζανιοκτονία
Χημική ζιζανιοκτονία

Συνολική
Ποσότητα
Σκευάσματος
(Kg-Lit)
1
0,25
1,04

58,07
58,07
58,07

20/03/2011
06/06/2011
03/04/2012

7431
7431
7443

GLIALKA 36 SL
GLIALKA 36 SL
METEOR 36 SL

58,07
58,07

Χημική ζιζανιοκτονία
Χημική ζιζανιοκτονία

0,27
0,2

14/04/2013
14/04/2013

7255
7527

ROUNDUP 36 SL
GALIGAN 24 EC

Πέραν των προαναφερθέντων, στον ελαιώνα 58.07 παρατηρήθηκε, σύμφωνα με τις
μετρήσεις του ΕΚΒΥ, μείωση και του δείκτη Shannon για τα ασπόνδυλα (Γράφημα
7.8), επιβεβαιώνοντας τις κακές πρακτικές του παραγωγού.

Μεταβολές του δείκτη Shannon

1,6
1,5
1,4

Ελαιώνας 58,07 (P09)

Γράφημα 7.7:Μεταβολή
του δείκτη ποικιλότητας
Shannon για τα ασπόνδυλα
στον ελαιώνα 58,07 της
Χώρας Τριφυλίας

1,3
1,2
2011

2013
Ασπονδυλα

2.3.2. Τριπλέτες με αποδέκτη επίπτωσης τη βιοποικιλότητα: Eπιπλέον του
αγροτεμαχίου με κωδικό 58,07, αναφέρονται δύο ακόμη αγροτεμάχια στα οποία
πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις βιοποικιλότητας από την ομάδα έργου του ΕΚΒΥ.
Πρόκειται για τα αγροτεμάχια με κωδικούς 41,06 & 43,05. Διερευνώντας πιθανή
επίδραση των υπολειμμάτων του ζιζανιοκτόνου glyphosate (άμεση ή έμμεση) και σε
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άλλα στοιχεία της βιοποικιλότητας που σχετίζονται με το έδαφος, εφαρμόστηκε
ανάλυση παλλινδρόμισης μεταξύ των τιμών του μεταβολίτη ΑΜΡΑ και των τιμών που
έλαβε ο δείκτης Shannon για τα ασπόνδυλα, στα εν λόγω τρία αγροτεμάχια, κατά το
2013 (καταγραφές ασπονδύλων έγιναν το 2011 & 2013). Το αποτέλεσμα της ανάλυσης
δείχνει μία σαφή και ισχυρή τάση μείωσης των τιμών του δείκτη Shannon με την
αύξηση του ΑΜΡΑ στο έδαφος (Γράφημα 7.8). Βεβαίως το δείγμα είναι μικρό και
απαιτούνται περισσότερες μετρήσεις για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων,
ωστόσο το αποτέλεσμα αποτελεί ένδειξη της δυνατότητας της Μεθόδου IAP να
αποτυπώσει επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα.
Γράφημα 7.8: Μεταβολή των τιμών
του δείκτη ποικιλότητας Shannon για
τα ασπόνδυλα στους ελαιώνες 41,06,
43,05 & 58,07 σε σχέση με τις τιμές
του μεταβολίτη ΑΜΡΑ που
ανιχνεύθηκαν στο έδαφος κατά το
2013

Οι τριπλέτες της βιοποικιλότητας σε γενικές γραμμές τείνουν να καταλαμβάνουν
υψηλές θέσεις στη σειρά κατάταξης. Κατόπιν μελέτης των σκορ των τριπλετών και των
δεδομένων που είναι καταχωρημένα στη βάση δεδομένων, διαπιστώνεται ότι αυτό
συμβαίνει κυρίως στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο παραγωγός δίνει έμφαση και
προσοχή στη βελτίωση των καλλιεργητικών πρακτικών που εφαρμόζει. Οι δομές του
περιβάλλοντος που ευνοούν τη βιοποικιλότητα και πρέπει να βελτιωθούν σε έναν
ελαιώνα, δεν φαίνεται ωστόσο να είναι στις προτεραιότητες του παραγωγού. Το
γεγονός αυτό ανεβάζει την θέση των τριπλετών σε κατάταξη χωρίς αυτό να συνδέεται
απαραίτητα και με υψηλό σκορ. Κατωτέρω αναλύεται ενδεικτικά η τριπλέτα ‘εκτέλεση
κλαδέματος_μεταβολή βιοποικιλότητας_Ιπτάμενη πανίδα’. Στις περιοχές της Χώρας
Τριφυλίας και των Πεζών Ηρακλείου, σε κάποιες περιπτώσεις η τριπλέτα καταλαμβάνει
υψηλές θέσεις στη σειρά κατάταξης και σε ορισμένες περιπτώσεις λαμβάνει και υψηλά
σκορ ιδιαίτερα κατά το 2011 (δηλαδή > 0,5, Πίνακας 7.5). Διερευνώντας τα δεδομένα
που είναι καταχωρημένα στη βάση δεδομένων και τις πρακτικές που εφαρμόζουν οι
παραγωγοί στο κλάδεμα, γίνονται εμφανή δύο στοιχεία: α) η αδυναμία αρκετών
παραγωγών να ελέγξουν, για διάφορους δικούς τους λόγους, την παράμετρο «εποχή
κλαδέματος» με αποτέλεσμα το κλάδεμα να μην εκτελείται σταθερά την κατάλληλη
εποχή για την ιπτάμενη πανίδα και β) η απουσία από την πλειονότητα των ελαιώνων
εκείνων των δομικών στοιχείων του περιβάλλοντος που ενισχύουν ενδιαιτήματα
σημαντικά για την ιπτάμενη πανίδα, όπως υψηλοί φυτοφράκτες, άλλα είδη δέντρων,
κ.λπ. Αμφότεροι οι παράγοντες είναι ικανοί να αποδώσουν υψηλό σκορ στην εν λόγω
τριπλέτα.
Πίνακας 7.5. Ποσοστό ελαιώνων σε κάθε κλάση τιμής του σκορ της τριπλέτας
AS06_IM05_CO06 κατά τα έτη 2011, 2012 και 2013, στις περιοχές Χώρα Τριφυλίας
και Πεζά Ηρακλείου (όπου c1, c2 ... = κλάσεις τιμών του σκορ, c1= 0.9-1, c2= 0.8-0.9...
d= σκορ 0).
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c01

c02

c03

c04

c05

c06

c07

c08

c09

c10

d

2011

1,8%

2,7%

15,6%

22,9%

17,4%

23,8%

11,0%

4,6%

0,0%

0,0%

0,0%

2012

0,0%

0,9%

4,7%

31,4%

13,3%

26,6%

17,1%

5,7%

0,0%

0,0%

0,0%

2013

0,0%

0,0%

3,0%

23,2%

13,1%

32,3%

18,2%

10,1%

0,0%

0,0%

0,0%

2011

0,6%

13,2%

27,0%

28,9%

11,3%

11,3%

7,5%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

2012

0,0%

5,7%

23,8%

39,3%

14,7%

7,4%

8,2%

0,8%

0,0%

0,0%

0,0%

2013

ΚΛΑΣΗ (cluster)
year

0,0%

13,3%

31,3%

25,3%

16,7%

6,7%

5,3%

1,3%

0,0%

0,0%

0,0%

Χώρα Τριφυλίας
AS06_IM05_CO06
εκτέλεση κλαδέματοςμεταβολή
βιοποικιλότηταςιπτάμενη πανίδα
Πεζά Ηρακλείου
εκτέλεση κλαδέματοςμεταβολή
βιοποικιλότηταςιπτάμενη πανίδα

2.3.3.Σύνδεση φυσικοχημικών αναλύσεων με τα σκορ αγροτεμαχίων – επικύρωση
Μεθόδου: Η απόκριση της Μεθόδου ΙΑΡ στις διαφοροποιήσεις των δεδομένων
εισόδου (τιμές παραμέτρων) είναι ευδιάκριτη στην παρακάτω διερεύνηση της
ευαισθησίας που παρουσιάζει σε ενδεχόμενες αυξημένες τιμές συγκεκριμένων
παραμέτρων (π.χ. συγκεντρώσεις φυσικοχημικών παραμέτρων που επηρεάζουν την
καταλληλότητα του αρδευτικού νερού). Όπως φαίνεται και παρακάτω για τα
αγροτεμάχια ΑΑΜΕ 1074, ΑΑΜΕ 1087, ΜΣΜΕ 2025 και ΜΣΜΕ 2026 της περιοχής
Μεραμβέλου, υπάρχει άμεση συσχέτιση των υψηλών τιμών συγκεκριμένων
παραμέτρων (π.χ. pH, αλλά κυρίως ESP) με υψηλά σκορ για τα προφίλ των
συγκεκριμένων αγροτεμαχίων. Συγκεκριμένα, τα 4 αγροτεμάχια παρουσιάζουν
ελαφρώς αλκαλικές τιμές pH και αυξημένες τιμές ESP1 (Πίνακας 7.6). Ο συνδυασμός
των τιμών αυτών των παραμέτρων επηρεάζει την καταλληλότητα του αρδευτικού
νερού, γεγονός που αποτυπώνεται στα αποτελέσματα της Μεθόδου ΙΑΡ. Όπως φαίνεται
στον Πίνακα 7.7, μεταξύ των κύριων παραμέτρων (driving parameters) που
αποτυπώνουν την συνεισφορά των διαφόρων παραγόντων στο τελικό σκορ του
αγροτεμαχίου είναι και το ESP εδάφους. Το γεγονός αυτό, δείχνει ότι η Μέθοδος IAP
αποκρίνεται ορθά σε ενδεχόμενες τιμές παραμέτρων οι οποίες επιδρούν στο τελικό
περιβαλλοντικό σκορ.
Πίνακας 7.6: Τιμές pH και ESP για τα τέσσερα αγροτεμάχια της περιοχής
Μεραμβέλλου

1

Κωδικός
αγροκτήματος

pH

ESP (%)

ΑΑΜΕ 1074

7,59

5,10

ΑΑΜΕ 1087

7,79

6,06

>5%
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ΜΣΜΕ 0025

7,66

11,38

ΜΣΜΕ 0026

7,50

18,11

Πίνακας 7.7: Αποτελέσματα Μεθόδου IAP για τα τέσσερα αγροτεμάχια της
περιοχής Μεραμβέλλου στην τριπλέτα «εφαρμογή αρδεύσεων / αλάτωση –
αλκαλίωση / έδαφος»
Τριπλέτα

Παράμετρος Παράμετρος Παράμετρος Κωδ. Τριπλέτας Κατάξη Κλάση Αγροτεμάχιο
προς
προς
προς
βελτιωση-1 βελτιωση-2 βελτιωση-3
εφαρμογή
Ανάλυση
Έκπλυση
ESP εδάφους AS10_IM01_CO03
1
c05
ΜΣΜΕ0026
αρδεύσεων_αλάτωση- αρδευτικού αλάτων
αλκαλίωση_έδαφος νερού
εδάφους
εφαρμογή
Αξιολόγηση Έκπλυση
PH εδάφους AS10_IM01_CO03
2
c05
ΑΑΜΕ1087
αρδεύσεων_αλάτωση- αρδευτικού αλάτων
αλκαλίωση_έδαφος νερού
εδάφους
εφαρμογή
Αξιολόγηση Έκπλυση
PH εδάφους AS10_IM01_CO03
2
c05
ΑΑΜΕ1074
αρδεύσεων_αλάτωση- αρδευτικού αλάτων
αλκαλίωση_έδαφος νερού
εδάφους
εφαρμογή
Ανάλυση
Έκπλυση
ESP εδάφους AS10_IM01_CO03
2
c04
ΜΣΜΕ0025
αρδεύσεων_αλάτωση- αρδευτικού αλάτων
αλκαλίωση_έδαφος νερού
εδάφους

Η ευαισθησία απόκρισης της Μεθόδου IAP δεν είναι ορατή μόνο για την επισήμανση
ενός εδραιωμένου φαινόμενου (υψηλές τιμές), αλλά και του κινδύνου (τάσης) σε
περιπτώσεις που δεν υπάρχει άλλος αξιόλογος παράγοντας περιβαλλοντικής
υποβάθμισης. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να επιδεικνύεται ιδιαίτερη προσοχή
κατά την αξιολόγηση, προς αποφυγή παρερμηνειών (DL7 ‘Validation Results Report’).
Τα παραπάνω αποτελούν παραδείγματα του τρόπου με τον οποίο η ΟΕ επέλεξε να
πραγματοποιηθεί η αξιολόγηση τόσο της εφαρμογής της Μεθόδου ΙΑP όσο και το
επιστημονικό της υπόβαθρο της όσον αφορά στις παραμέτρους που επελέγησαν.

Δράση 8: Τυποποίηση Μεθόδου ΙΑΡ ως εισήγηση για κατευθυντήρια οδηγία του
EMAS σε επίπεδο αγρού
Proposed start-date: 2T 2013 / Proposed end-date: 2T 2014
Actual start-date: 2T 2013 / Actual end-date: 2T 2014

Η δράση αυτή αποτελεί την ολοκλήρωση της προσπάθειας που κατεβλήθη για το έργο,
καθόσον απαντά στο βασικό ερώτημα που εκκαλείτο να απαντήσει, δηλαδή Ποιός θα
ήταν ένας αντικειμενικός αλλά και τυποποιημένος τρόπος ιεράρχησης των
περιβαλλοντικών πλευρών στη γεωργική παραγωγή; Η απάντηση αυτή καλύπτει ένα
μεθοδολογικό κενό που αφορά ειδικά στην περιβαλλοντικά πολυσύνθετη υπόσταση της
γεωργίας. Και επιπλέον, θα μπορούσε αυτός ο τρόπος να έχει τόση διακριτική ικανότητα
ώστε να αποφεύγει τις γενικεύσεις, αλλά –αντίθετα- να επιτρέπει την ανάλυση στην
ελάχιστη μονάδα αγροπεριβάλλοντος που είναι το αγροτεμάχιο, και στην περίπτωση του
SAGE10 ο μεμονωμένος ελαιώνας;
Τελικά, η Μέθοδος ΙΑΡ απέδειξε ότι μπορεί να καλύψει με επάρκεια την μεθοδολογική
αυτή ανάγκη. Μετά την ολοκλήρωση και επικύρωσή της, συντάχθηκε από την
ΡόδαξΆγρο ένα κείμενο περιγραφής της Μεθόδου, με τρόπο που να είναι δυνατόν να
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αποτελέσει μια προαιρετική οδηγία εφαρμογής του EMAS στην πρωτογενή γεωργία
(δες DL 8) με τίτλο ‘Τυποποίηση μεθόδου ΙΑΡ ως εισήγηση για κατευθυντήρια οδηγία
του EMAS σε επίπεδο αγρού’. Η Μέθοδος δίνει την δυνατότητα ενσωμάτωσης των
νομικών απαιτήσεων, πράγμα που αποτελεί την πιο κρίσιμη διαφοροποίηση του EMAS
έναντι της συνήθους απαίτησης των Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.
Ενσωματώνονται ακόμα και οι κρίσιμες απαιτήσεις του EMAS. Επίσης, είναι δυναμική
ως Μέθοδος. Όταν αποκτηθεί εξοικείωση για την εφαρμογή της -και χωρίς να
απομακρύνεται από την επιστημονική τεκμηρίωση- έχει τη δυνατότητα ενσωμάτωσης–
μετά από πρόσκληση- των απόψεων των ενδιαφερομένων μερών της τοπικής
κοινωνίας, των παραγωγών κλπ, αλλά και των πελατών. Αξιοποιώντας τον καμβά του
περιβάλλοντος, είναι δυνατός ο εμπλουτισμός της, ως προς θέματα παραγωγικότητας
και ποιότητας του προϊόντος, με προσθήκες ως προς την επιλογή των τριπτύχων, των
παραμέτρων, και των βαρών τους. Η διάσταση αυτή αλληλοτροφοδοτείται με την
απαίτηση του EMAS για εξωστρέφεια, αλλά και προάγει την δημοσιότητα η οποία
είναι πολύτιμη για το εμπόριο, ιδίως αν συσχετίζει το προϊόν με περιβαλλοντική
μέριμνα.
Σε πρώτη φάση, η μεθοδολογία ΙΑΡ έχει κατατεθεί προς αξιολόγηση στην αρμόδια
αρχή για το περιβάλλον (ΥΠΕΚΑ), ταυτόχρονα με τις δηλώσεις EMAS των τριών
περιοχών εφαρμογής του SAGE10 (επισυνάπτονται. Δεν έχουν τύχει ακόμα της
περιβαλλοντικής επαλήθευσης). Οι δηλώσεις αυτές ξεκίνησαν από το 2012 και
επικαιροποιούνταν κάθε χρόνο ώστε σήμερα καλύπτουν όλη την τριετία εφαρμογής του
έργου.
Τα σχόλια του ΥΠΕΚΑ θα αξιοποιηθούν για ενδεχόμενες μεταβολές των δηλώσεων.
Σχεδιάζεται να προταθεί στους παραγωγούς η προώθηση προς την επίσημη ανάρτηση
στην ιστοσελίδα της ΕΕ.
Δράση 9: Γνωστοποίηση της Μεθόδου ΙΑΡ
Η Δράση αυτή παρουσιάζεται αναλυτικά στην Ενότητα 5.2. Δράσεις διάχυσης
αποτελεσμάτων του έργου και ολοκληρώθηκε επιτυχώς.
Δράση 10: Παρακολούθηση Προόδου του Προγράμματος
10.1 Proposed start-date: 4T 2011 / Proposed end-date: 2T 2014
Actual start-date: 3T 2012 / Actual end-date: 2T 2014
10.2 Proposed start-date: 4T 2011 / Proposed end-date: 2T 2014
Actual start-date: 4T 2011 / Actual end-date: 2T 2014

Η παρακολούθηση της προόδου πραγματοποιήθηκε κυρίως από το Συντονιστή
Δικαιούχο βάσει του ρόλου του στο έργο αλλά και των εσωτερικών του υποχρεώσεων
παρουσίασης της προόδου και των προβλημάτων-Σύστημα ΙSO 9001, διαχειριστικής
επάρκειας που εφαρμόζει το ΜΦΙ, την Επιτροπή Διαχείρισης του προγράμματος και
την κα Αντιγόνη Ακρίβου η οποία ήλεγχε και κατέγραφε τα παραδοτέα και όλη την
επικοινωνία με τους εταίρους. Ξεκίνησε η συνεργασία με το Δρα Γ. Γαροφαλάκη ο
οποίος παρακολουθούσε, αντικαθιστώντας τη ΜΦΕ στο αντίστοιχο ρόλο, το βαθμό
υλοποίησης των δράσεων του έργου συντάσσοντας έκθεση που υποβάλλονταν στο
Συντονιστή, ο οποίος στη συνέχεια κοινοποιούσε στους εταίρους προς συζήτηση των
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ευρημάτων και υποδείξεων. Οι εκθέσεις υποβάλλονταν κάθε τρεις μήνες μεταξύ του
Σεπτεμβρίου 2012 και Ιουνίου 2014 και υλοποιήθηκε επιτυχώς και σύμφωνα με το
πρόγραμμα. Oι τριμηνιαίες εκθέσεις του Δρος Γαροφαλάκη παρουσιάζονται στο
Παράρτημα 10.1. Επιπρόσθετα, ο Καθηγητής κος Carlo Leifert έχει επισκεφτεί δύο
φορές το ΜΦΙ και μία φορά πραγματοποιήθηκε συνάντηση στην Κρήτη, όπου
παρουσιάστηκε η τελική έκδοση της Μεθόδου IAP, τα αρχεία και τα αποτελέσματά της.
Ο Kαθηγητής κος Leifert έχει κάνει επισημάνσεις και η τελική του έκθεση συντάχθηκε
και παρουσιάζεται στο Παράρτημα 10.2. Η οικονομική παρακολούθηση από την
Εταιρεία Moore Stephens International Limited, με στόχο τον έλεγχο και την
πιστοποίηση των δαπανών του Έργου ολοκληρώθηκε και οι εκθέσεις της
παρουσιάζονται στην Ενότητα 6.4. Auditor's report/declaration.

Δράση 11: Σχέδιο Διάδοσης Αποτελεσμάτων μετά το LIFΕ
Οι ενέργειες για τη διάδοση των αποτελεσμάτων μετά το LIFE παρουσιάζονται στην
Ενότητα 7.3.2 After-LIFE Communication plan.
5.2 Δράσεις διάχυσης αποτελεσμάτων του έργου
Proposed start-date: 2T 2011 / Proposed end-date: 2T 2014
Actual start-date: 2T 2011 / Actual end-date: 2T 2014

5.2.1 Αντικείμενα
Σύμφωνα με την Πρόταση του Έργου η δράση αυτή είχε ως στόχο να μεταφέρει τα
αποτελέσματα του έργου:
- Στις πρωταρχικές Ομάδες –Στόχους.
- Στους φορείς χάραξης της πολιτικής και στους φορείς πιστοποίησης.
- Στο ευρύ κοινό.
με το σκοπό την:
- Ευαισθητοποίησή τους.
- Τροποποίηση της κοινωνικής συμπεριφοράς τους σε σχέση με την προστασία
του αγρο-περιβάλλοντος.
- Βελτίωση των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων.
Ο συντονιστής δικαιούχος ΜΦΙ, σε συνεργασία με τους άλλους εταίρους του έργου
συνεργάστηκαν για τη δημιουργία ενός ανθρώπινου δικτύου που αποτελούνταν από
τοπικούς γεωπόνους, εκπαιδευμένους παραγωγούς και επιστήμονες από επιστημονικά
Ινστιτούτα και Πανεπιστήμια της χώρας και έξω από τη χώρα. Ένα τέτοιο δίκτυο θα
επικοινωνεί με σκοπό την παροχή επιστημονικής υποστήριξης, τη διάδοση της γνώσης,
την εύρεση λύσεων σε προβλήματα και την ανταλλαγή εμπειριών και ιδεών μέσω:
1. Αναρτημένων Πινάκων ανακοινώσεων με το λογότυπο του Προγράμματος LIFE+
και την περιγραφή του Προγράμματος στα ελληνικά, σε στρατηγικές θέσεις των
πιλοτικών περιοχών, προσβάσιμες στο κοινό, κατά τον πρώτο χρόνο του
Προγράμματος.
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2. Άρθρων για τον τοπικό και εθνικό Τύπο κάθε χρόνο του Προγράμματος παρέχοντας
σχετικές πληροφορίες συμπεριλαμβανομένων των περιορισμών όσον αφορά στην
εφαρμογή και στην πρόοδο.
3. Ενημερωτικού φυλλαδίου που να περιγράφει τον σκοπό του έργου, τα αντικείμενα,
τα αναμενόμενα αποτελέσματα και τα οφέλη από την εφαρμογή του. Το φυλλάδιο
θα διανεμηθεί σε όλους τους ενδιαφερόμενους και στους συμμετέχοντες των
εκδηλώσεων.
4. Οργάνωσης εκπαιδεύσεων των συμβούλων – Γεωπόνων και των Παραγωγών τους,
προκειμένου να επικοινωνηθεί η συλλογή δεδομένων και η χειραγώγηση, όπως
αναφέρεται επίσης στη Δράση 3. Ανάπτυξη ενός δικτυακού τόπου στην ελληνική και
στην αγγλική γλώσσα, για την περιγραφή των δραστηριοτήτων του έργου και την
επικοινωνία και τη διάδοση των αποτελεσμάτων. Η ιστοσελίδα θα ενημερώνεται
τακτικά κατά τη διάρκεια του έργου.
5. Layman’s Report σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, τόσο στα αγγλικά και ελληνικά
στο τέλος του έργου παραθέτοντας την περιγραφή του, τα επιτεύγματά του και θα
είναι 5-10 σελίδες.
6. Επικοινωνίας μέσω τοπικών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Έργου SAGE10 για
τους παραγωγούς και τους υπόλοιπους ενδιαφερόμενους.
7. Παρουσιάσεων του προγράμματος και των αποτελεσμάτων του σε συνέδρια.
8. Άρθρων του έργου σε διεθνές περιοδικό στην αγγλική γλώσσα αναγνωρίζοντας την
κοινοτική οικονομική υποστήριξη του LIFE+.
9. Περίπου 20 ειδικών σε θέματα περιβάλλοντος (εκτός από τα μέλη των ομάδων
εργασίας), τις ρυθμιστικές αρχές και τους πολιτικούς φορείς καθώς και οι σύμβουλοι
των παραγωγών που θα κληθούν σε δύο συνέδρια / εκδηλώσεις, ένα στην αρχή του
έργου και ένα προς το τέλος του. Συνολικά, οι συμμετέχοντες σε αυτά τα συνέδρια /
εκδηλώσεις θα είναι της τάξης των 40-50 ατόμων, συμπεριλαμβανομένων των
μελών των δικαιούχων. Ο στόχος αυτών των συνεδρίων / workshops ήταν να
παρουσιαστεί το σχέδιο (στην αρχή) και τα αποτελέσματα (στο τέλος), στο πλαίσιο
της ανοικτής διαβούλευσης, με την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων
των εκδηλώσεων.
Οι δείκτες προόδου θα ήταν: α) η συμμετοχή στις εκπαιδεύσεις, β) η επισκεψιμότητα
της ιστοσελίδας του Έργου και γ) το Layman’s Report.
5.2.2 Διάχυση: περίληψη ανά δραστηριότητα
Στα πλαίσια της δράσης αυτής είχε ήδη πραγματοποιηθεί μια σειρά δραστηριοτήτων η
οποία στόχευε στη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου προς τις διάφορες ομάδες
αποδεκτών. Πιο συγκεκριμένα:
Κατασκευάστηκαν στην αρχή του Έργου (11/06/2011) και αναρτήθηκαν στις τρεις
πιλοτικές περιοχές του Έργου 39 μεταλλικές Πινακίδες σε προσβάσιμα σημεία για
τους παραγωγούς αλλά και για όλους τους ενδιαφερόμενους (σε αγροτεμάχια,
διασταυρώσεις δρόμων, στις πλατείες των 3 πιλοτικών περιοχών, στις Ενώσεις
Αγροτικών Συνεταιρισμών κα).
Κατά τη διάρκεια του Έργου συγγράφηκαν άρθρα για την διάδοση των Δράσεων και
των αποτελεσμάτων του, τόσο στον Τοπικό όσο και στον Εθνικό Τύπο. Συγκεκριμένα,
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δημοσιεύτηκε άρθρο με τίτλο «Προσδιορισμός του περιβαλλοντικού αποτυπώματος για
αειφόρα αγρο-οικοσυστήματα: η περίπτωση του μεσογειακού ελαιώνα» στο τεύχος 97
του περιοδικού ΑΜΦΙΒΙΟΝ του ΕΚΒΥ, Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2012. Στο δεύτερο
τεύχος (Φεβρουάριος 2014) της εξαμηνιαίας ενημερωτικής έκδοσης της Ελληνικής
Ζιζανιολογικής Εταιρείας, δημοσιεύτηκε άρθρο με τίτλο «Μέτρηση περιβαλλοντικού
αποτυπώματος της ελαιοκαλλιέργειας (πρόγραμμα SAGE10)». Στις 14/03/2014,
δημοσιεύτηκε άρθρο στην τοπική εφημερίδα ΣΗΜΕΡΙΝΗ με τίτλο «Στη Μεσσηνία με
το SAGE10».
Το ενημερωτικό φυλλάδιο του Έργου συντάχθηκε και εκτυπώθηκε κατά τη διάρκεια
του Έργου ώστε να διανεμηθεί για την διάδοση του Προγράμματος και της Μεθόδου
IAP. Αρχικώς εκτυπώθηκαν 500 φυλλάδια και στη συνέχεια, εκτυπώθηκαν 500
συμπληρωματικά φυλλάδια ώστε να διανεμηθούν στις εκδηλώσεις που διοργάνωσε το
Έργο ή θα φιλοξενούνταν. Τα φυλλάδια διανεμήθηκαν σε όλες τις εκδηλώσεις που
αναφέρονται στην παρούσα δράση. Μετά και την διανομή όλων των παραπάνω
φυλλαδίων, εκτυπώθηκαν 3.000 αντίτυπα για τη συνέχεια διάδοσης του Προγράμματος
και μετά τη λήξη του. Επίσης, δημιουργήθηκαν και εκτυπώθηκαν 150 μονοσέλιδα με
θέμα «Ζιζάνια και ελαιοκαλλιέργεια» που δημιουργήθηκαν ειδικά για την 6η
Συνάντηση Φυτοπροστασίας στις 26/2/2013, στη Λάρισα.
Οργανώθηκαν εκπαιδευτικές συναντήσεις τόσο για τους συμβούλους-γεωπόνους όσο
και για τους παραγωγούς. Όλες οι εκπαιδεύσεις των γεωπόνων-συμβούλων του Έργου
παρουσιάζονται στην Υπο-δράση 3.6. Εκπαιδευτικές συναντήσεις/ενημερώσεις των
παραγωγών πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του Έργου και συγκεκριμένα:
πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτικό τριήμερο σεμινάριο παραγωγών, χειριστών γεωργικών
μηχανημάτων, ψεκαστών και γεωπόνων σε θέματα που αφορούσαν στην ορθή χρήση
και στην ασφάλεια ψεκαστικών μέσων και στην πρακτική αξιολόγηση εδαφών για
ελαιοκαλλιέργεια στη Χώρα Τριφυλίας το διάστημα από 16 έως και 19 Ιουλίου 2013,
από τους εταίρους ΜΦΙ και ΙΕΒ, αντίστοιχα. Επίσης, πραγματοποιήθηκε διήμερο (1011/03/2014) εκπαιδευτικό σεμινάριο και πρακτική εφαρμογή ορθολογικής χρήσης
ζιζανιοκτόνων και προβλημάτων ανθεκτικότητας στα ζιζανιοκτόνα σε παραγωγούς και
γεωπόνους, στη Χώρα Τριφυλίας από το ΜΦΙ. Τέλος, το διήμερο 28-29/06/2014
πραγματοποιήθηκαν ενημερωτικές συναντήσεις και επισκέψεις σε αγροτεμάχια των
παραγωγών στο Μεραμβέλλο Λασιθίου και στα Πεζά Ηρακλείου, αντίστοιχα για τη
διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου και την επίλυση πιθανών αποριών. Αυτές οι
εκπαιδεύσεις αφορούν παραγωγούς και είναι επιπλέον της εκπαίδευσης των γεωπόνων
στα πλαίσια της Δράσης 3.6.
Ο Διαδικτυακός τόπος του Έργου τόσο στα ελληνικά (http://www.sage10.gr/) όσο και
στα αγγλικά (http://www.sage10.gr/index.php?lang=en) δημιουργήθηκε από την αρχική
φάση του έργου και ενημερώνονταν καθ’ όλη τη διάρκειά του. Τα στατιστικά
επισκεψιμότητας του ιστοτόπου από την 1η Μαΐου 2011 έως και τις 30 Ιουνίου 2014
παρουσιάζονται αναλυτικά στο Παράρτημα 9.2. Όπως φαίνεται από το διάγραμμα του
προαναφερόμενου Παραρτήματος ο μηνιαίος μέσος όρος είναι περίπου 70 άτομα.
Η εκλαϊκευμένη έντυπη έκδοση του Έργου (Layman’s Report) δημιουργήθηκε και
εκτυπώθηκε στο τέλος του έργου σε 3.000 ελληνικά αντίτυπα και 3.000 αντίτυπα στην
αγγλική γλώσσα, παραθέτοντας την περιγραφή του έργου και τα επιτεύγματά του.
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Το Έργο SAGE10 παρουσιάστηκε σε τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης τόσο κατά
τη διάρκεια του τηλεοπτικού δελτίου ειδήσεων όσο και μέσω οπτικοακουστικού υλικού
(βίντεο). Πραγματοποιήθηκε βιντεοσκόπηση επίδειξης ορθολογικής χρήσης
ζιζανιοκτόνων και προβλημάτων ανθεκτικότητας στα ζιζανιοκτόνα σε αγρούς της
Χώρας Τριφυλίας τον Μάρτιο 2014. Επίσης, βίντεο καταγραφής και καταχώρησης
δεδομένων στην βάση SAGEProject καθώς και υπολογισμού περιβαλλοντικού προφίλ
και δεικτών AGREPIS για την περιβαλλοντική επίδοση των ελαιώνων παρουσιάστηκε
τόσο στην εκδήλωση που συν-διοργάνωσαν το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο
& το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη με θέμα “SAGE10: Το Έργο που αποτιμά το αποτύπωμα
της Ελαιοκαλλιέργειας στο περιβάλλον” την Τρίτη 13 Μαΐου 2014 στην COSTA
NAVARINO στην Μεσσηνία όσο και στην αντίστοιχη που συν-διοργάνωσαν το
Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο & οι Εταίροι του Έργου για τις 2 περιοχές της
Κρήτης την Παρασκευή 27 Ιουνίου 2014 στο GALAXY HOTEL IRAKLIO. Τέλος,
δημιουργήθηκε βίντεο προβολής όλων των Δράσεων του Έργου το οποίο
παρουσιάστηκε στις εκδηλώσεις που φιλοξένησε το SAGE10 και είναι αναρτημένο
στην ιστοσελίδα του έργου με τον τίτλο “To SAGE10 με μια ματιά”.
Οι Δράσεις και τα αποτελέσματα του Έργου παρουσιάστηκαν τόσο σε εθνικά όσο και
σε διεθνή συνέδρια μέσω προφορικών και γραπτών ανακοινώσεων (poster).
Ειδικότερα, τον Σεπτέμβριο 2012 παρουσιάστηκε το έργο από τον Δικαιούχο ΙΕΒ, στο
διεθνές συνέδριο 3rd Moravian Conference on Rural Research-EURORURAL '12, με
αντικείμενο “Multifunctional Rural Development”, στο Brno της Τσεχίας μέσω γραπτής
ανακοίνωσης με θέμα: IAP: A tool to assess and prioritize environmental impacts from
olive tree cultivations towards achieving sustainability of agro-ecosystems. Στις 2127/06/2013 παρουσιάστηκαν οι δράσεις και τα Αποτελέσματα του Προγράμματος στο
16ο Ευρωπαϊκό Ζιζανιολογικό Συνέδριο από τον Δικαιούχο ΓΠΑ στη Σαμψούντα της
Τουρκίας. Στις 23/10/2013 αναρτήθηκε Poster στο 15ο Εντομολογικό Συνέδριο στην
Καβάλα με θέμα: Η έξαρση των πληθυσμών της κηκιδόμυγας των φύλλων της ελιάς
και η σημασία των φυσικών εχθρών στην αποκατάσταση της ισορροπίας από τον
Δικαιούχο ΓΠΑ. Η περίληψη της ανακοίνωσης δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του
συνεδρίου. Στο προαναφερόμενο συνέδριο, στη στρογγυλή τράπεζα η Συντονίστρια του
Έργου Δρ Μαρκέλλου Αιμιλία παρουσίασε το θέμα: Εθνικοί δείκτες για την
παρακολούθηση της εφαρμογής της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ σε εθνικό επίπεδο,
περιλαμβάνοντας και δείκτες που μετρώνται στο SAGE10. Αναφορά του
Προγράμματος SAGE10 πραγματοποιήθηκε και στην 6η Συνάντηση Φυτοπροστασίας
στη Λάρισα από τη Συντονίστρια του Προγράμματος Δρα Αιμ. Μαρκέλλου στις
26/2/2013 ενώ στις 21/03/2014 παρουσίασε το Πρόγραμμα SAGE10 στην Ημερίδα
«Ολοκληρωμένη Διαχείριση της Ελιάς. Εχθροί και Ασθένειες» στην Αταλάντη (Π.Ε.
Φθιώτιδας). Τέλος, ο Δικαιούχος ΙΕΒ παρουσίασε δράσεις του Προγράμματος στο
International Conference of Biogeochemical processes at Air-Soil-Water interfaces and
Environmental Protection: Nutrients, trace elements and water deficit in Greek soils
cultivated with olive trees. 23-26 June 2014, Imola-Ravenna, Italy.
Το άρθρο με θέμα: Spatio-temporal variability of nutrients in irrigation waters and its
contribution on fertilization of olive groves in Crete Island, Greece που παρουσιάστηκε
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στο GeoEnv 10th Conference on geostatistics for environmental applications, στο
Παρίσι τις 9-11 Ιουλίου 2014 έγινε δεκτό για δημοσίευση σε διεθνές περιοδικό.
Για τη διάχυση των δράσεων και των επιτευγμάτων του έργου διοργανώθηκαν 2
εκδηλώσεις στις πιλοτικές περιοχές του Έργου. Η πρώτη εκδήλωση συν-διοργανώθηκε
από το ΜΦΙ & το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη με θέμα “SAGE10: Το Έργο που αποτιμά
το αποτύπωμα της Ελαιοκαλλιέργειας στο περιβάλλον” και πραγματοποιήθηκε την
Τρίτη 13 Μαΐου 2014 στην COSTA NAVARINO στην Μεσσηνία. Η αντίστοιχη
εκδήλωση που συν-διοργάνωσαν το ΜΦΙ & οι Εταίροι του Έργου στην Κρήτη με θέμα
“SAGE10: Το Έργο που αποτιμά το αποτύπωμα της Ελαιοκαλλιέργειας στο
περιβάλλον” πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 27 Ιουνίου 2014 στο GALAXY
HOTEL IRAKLIO στο Ηράκλειο Κρήτης. Στην πρώτη εκδήλωση συμμετείχαν 84
άτομα ενώ στην Κρήτη 117 άτομα. Στους συμμετέχοντες των 2 προαναφερόμενων
εκδηλώσεων διανεμήθηκε πληροφοριακό υλικό του Έργου καθώς και έντυπο
αξιολόγησης της εκδήλωσης και του Έργου ώστε να το συμπληρώσουν προαιρετικά
μετά το πέρας των εκδηλώσεων. Τέλος, όλες οι προαναφερόμενες δράσεις που
πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της διάχυσης του Έργου καθώς και άλλες
δραστηριότητες & εκδηλώσεις επικοινωνιακού χαρακτήρα παρουσιάζονται αναλυτικά
στο DL_9 Communication of the proposed strategy.
5.3 Evaluation of Project Implementation-Αξιολόγηση της Εφαρμογής του
Προγράμματος
Η αξιολόγηση από την ΟΕ του συνόλου του έργου είναι θετική θεωρώντας ότι όλοι οι
σκοποί του SAGE10 έχουν επιτευχθεί. Το πρόγραμμα κάλυψε το μεθοδολογικό ‘κενό’
μελέτης και αξιολόγησης της επίδρασης μεμονωμένων δράσεων και δραστηριοτήτων
των παραγωγών, όπως η εκτέλεση της φυτοπροστασίας, η λίπανση, η άρδευση , η
συγκομιδή, στο περιβάλλον με στόχο την έκδοση στοχευμένων οδηγιών ανά
αγροτεμάχιο. Στο παρελθόν έχουν αναπτυχθεί λογισμικά αξιολόγησης της
περιβαλλοντικής επιβάρυνσης από την άσκηση της γεωργίας (πχ p-EMA) ή
προγράμματα που πχ. στοχεύουν στην μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη
χρήση γεωργικών φαρμάκων σε υπόγεια και επιφανειακά ύδατα (πχ προγράμματα
FOOT FS, FOOT CRS) κ.α. Κανένα όμως από αυτά δεν είναι προσαρμοσμένο στο
Μεσογειακό μοντέλο γεωργικών εκμεταλλεύσεων με χαρακτηριστικά μικρά
αγροτεμάχια και με πληθώρα καλλιεργειών σε μια περιοχή μικρής έκτασης. Στην
Μεσόγειο κάθε μικρό αγροτεμάχιο αποτελεί μια διαφορετική περίπτωση, η οποία λόγω
φυσιογραφίας του περιβάλλοντος, το καθιστά περισσότερο ή λιγότερο ευάλωτο σε
επιπτώσεις, οι οποίες απορρέουν από την καλλιέργεια φυτών όπως και η ελιά (η οποία
φυτεύεται σε πολύ εύφορα έως και πολύ οριακά χωράφια όπως είναι τα ημι-ορεινά και
ορεινά).
Θεωρείται ότι το πρόγραμμα ανέπτυξε τη διαδικασία για την κατ’ αρχάς αναγνώριση
και καθορισμό των επιπτώσεων που αναμένονται βάσει της δραστηριότητας κάθε ενός
εκάστου παραγωγού ξεφεύγοντας από γενικές προσεγγίσεις. Η ολιστική προσέγγιση
έχει ως αποτέλεσμα τη δόμηση γενικών σχεδίων βελτίωσης της περιβαλλοντικής
επίδοσης κάθε εκμετάλλευσης, τα οποία όμως δεν γίνονται εύκολα δεκτά από τους
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παραγωγούς, ειδικότερα όταν αυτά δεν λαμβάνουν υπόψη τους διαθέσιμους από τον
παραγωγό οικονομικούς πόρους το περιβάλλον του και δυνατότητες του. Εν αντιθέσει,
η Μέθοδος ΙΑΡ συνεισφέρει ναι μεν στην γενικότερη μακροπρόθεσμη περιβαλλοντική
βελτίωση μιας περιοχής μέσα όμως από βελτιώσεις μονάδων σε αυτήν. Η Μέθοδος ΙΑΡ
δομήθηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι εύκολα εφαρμόσιμη από έναν γεωπόνο ο
οποίος είναι ικανός να λαμβάνει και να καταγράφει μια σειρά παραμέτρων του
περιβάλλοντος και των δραστηριοτήτων του παραγωγού. Ο γεωπόνος έχοντας τη
Μέθοδο ΙΑΡ και τα εργαλεία εφαρμογής της (τη βάση-λογισμικό και το ΙΑΡ Τoolbox),
είναι σε θέση σε σύντομο χρονικό διάστημα να επεξεργαστεί όλο τον όγκο
πληροφοριών που μαζεύει στην διάρκεια μιας καλλιεργητικής περιόδου, να τα
συνδυάσει με πάγια στοιχεία του αγροτεμαχίου και να ιεραρχήσει τις δραστηριότητες
του παραγωγού που χρήζουν άμεσης βελτίωσης κάθε καλλιεργητική περίοδο. Επί του
παρόντος γίνεται προσπάθεια, στο άμεσο μέλλον, αν εισαχθεί η Μέθοδος ΙΑΡ στο
EMAS/ISO 14001 παρέχοντας μια πλατφόρμα περιβαλλοντικής αξιολόγησης της
ελαιοκαλλιέργειας με πολλαπλά πλεονεκτήματα.
Η Μέθοδος ΙΑΡ εκπληρώνει επίσης άλλον ένα από τους στόχους της που είναι η
επέκταση χρήσης της (με τροποποιήσεις) σε άλλες καλλιέργειες μιας και η
μεθοδολογική προσέγγιση που ακολουθείται σε αυτή θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε
άλλες καλλιέργειες της χώρας μας και της νότιας γεωγραφικής ζώνης. Η Μέθοδος ΙΑΡ
επίσης καθιστά εφικτή τη σύγκριση διαφορετικών περιοχών, καλλιεργειών σε
διαφορετικά σημεία ή ακόμα μπορεί να συγκρίνει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα
παραγωγής προϊόντων σε διαφορετικές περιοχές.
Τέλος η ΟΕ του έργου θεωρεί ότι η Μέθοδος ΙΑΡ συνεισφέρει στην ανάπτυξη ενός
νέου μοντέλου ‘πράσινης ανάπτυξης’ βοηθώντας έτσι ώστε οι καλλιέργειες να
προσομοιάζουν όσο το δυνατόν περισσότερο με βιολογικές. Παρέχει επίσης ένα
εργαλείο στους αγρότες για να τεκμηριώσουν την περιβαλλοντική βελτίωση όπως αυτή
προκύπτει μέσα από τη βελτίωση των δραστηριοτήτων τους.
Η Μεθοδολογία τέλος ανάπτυξης της Μεθόδου ΙΑΡ είναι νέα και συνάδει με όλα τα
πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα στα αντικείμενα που πραγματεύεται. Αναγνωρίστηκε
από έλληνες και ξένους ειδικούς τόσο στα επιμέρους δομικά της στοιχεία όσο και στο
σύνολο της. Επίσης έγινε αποδεκτή με πολύ θετικά σχόλια από διαφορετικούς
κοινωνικούς εταίρους όπως Γεωτεχνικοί σε διαφορετικούς φορείς (δημοσίου και
ιδιωτικού δικαίου), παραγωγοί, ακαδημαϊκοί και καταναλωτές.
Το έργο στο σύνολο του παρέδωσε όλα τα σχετικά Παραδοτέα που αναγράφονταν στο
ΤΔ του έργου (βλέπε λεπτομερή Πίνακα στο Παράρτημα
Associated
Name of the Deliverable
Status
Action
1.
Organisation chart/ Description of roles
1
Submitted
2.
List of background information to be used for IAP
2
Submitted
3.
First draft of Impact Assessment Procedure (SOP)
3.2
Submitted
4.
Registries of participating farmers and parcels
3.5
Submitted
5.
GIS maps with parcels
3.4
Submitted
6.
Overall Environmental Profile for each of the 3 sites
4.2
Submitted
7.
Folder with all the Good Practices issued
5.2
Submitted
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8.
9.
10.
11.
12.

Measurements results report
Validation results report
Impact Assessment Procedure, version 1
Report on dissemination activities
Project monitoring Report

6.3
7
8
9
10

Submitted
Submitted
Submitted
Submitted
Submitted

5.4 Analysis of long-term benefits
5.4.1. Environmental benefits
Direct/quantitative environmental benefits-Άμεσα ποσοτικά περιβαλλοντικά οφέλη
Tα άμεσα αποτελέσματα του έργου που είναι ορατά αφορούν:
 Σε βελτίωση των δραστηριοτήτων των παραγωγών (ποικίλει ανά περιοχή) και αυτές
οι αλλαγές αντικατοπτρίζονται τόσο στο αβιοτικό περιβάλλον (μείωση των
υπολειμμάτων οργανικών ρύπων στο έδαφος, βελτίωση παραμέτρων
βιοποικιλότητας, βελτίωση των τιμών αγρο-περιβαλλοντικών δεικτών).
 Στην αλλαγή νοοτροπίας των αγροτών που απορρέει από την παρουσία και το
συμβουλευτικό ρόλο των γεωπόνων οι οποίοι με τη σειρά τους έχουν εκπαιδευτεί
στην αξιολόγηση των περιβαλλοντικών προφίλ των αγροτεμαχίων και στην ορθή
παρακολούθηση/μέτρηση παραμέτρων σημασίας για την εφαρμογή της Μεθόδου
ΙΑP.
 Στην έκδοση των γενικών και ειδικών οδηγιών με τις οποίες οι παραγωγοί
κατευθύνονται μετά από συζήτηση με τους γεωπόνους, προς υιοθέτηση δράσεων
που είναι φιλικότερες στο περιβάλλον, με γνώμονα και τις οικονομικές δυνατότητες
κάθε μεμονωμένου παραγωγού.
 Στην δυνατότητα χρήσης δεδομένων του προγράμματος και των μετρήσεων για
Δήλωση ΕΜΑS (εφόσον το επιθυμούν οι ομάδες και μπορούν να το υποστηρίξουν
οικονομικά).
 Στα οφέλη που αποκομίζουν οι παραγωγοί μέσα από τις επισκέψεις και τις
εκπαιδεύσεις των γεωπόνων της περιοχής τους, των οποίων οι γνώσεις
αναβαθμίστηκαν και μεθοδεύτηκαν.
 Μελέτη των προβλημάτων της περιοχής και στις λύσεις που προτάθηκαν από τους
Δικαιούχους σε συνεργασία με τους γεωπόνους του προγράμματος, όπως πχ για την
αντιμετώπιση προβλημάτων θρέψης των ελαιόδεντρων, ορθολογικής άρδευσης και
φυτοπροστασίας. Τα παραπάνω εξειδικεύονταν στις διαφορετικές περιοχές.
 Πραγματοποίηση μιας σειρά αναλύσεων τα αποτελέσματα των οποίων δόθηκαν και
επεξηγήθηκαν σε τοπικούς εταίρους σε ανοικτές ενημερώσεις και τα οποία
αποτελούν επένδυση για τη λήψη αποφάσεων σήμερα αλλά και παρακαταθήκη για
μελλοντικές φιλο-περιβαλλοντικές δράσεις στις περιοχές.
 Ενίσχυση της βιοποικιλότητας στο αγροτικό οικοσύστημα των ελαιώνων. Τα
αποτελέσματα του έργου παρέχουν ενδείξεις ότι η εφαρμογή της μεθόδου ΙΑΡ
οδηγεί σε μετριασμό των πιέσεων στη βιοποικιλότητα και ενισχύει τις δυνατότητες
ανάκαμψής της, στο αγροτικό οικοσύστημα των ελαιώνων όπου δοκιμάστηκε. Αυτό
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οφείλεται στο γεγονός ότι η εφαρμογή της ΙΑΡ προωθεί αφενός την υιοθέτηση
ορθότερων πρακτικών κατά την εφαρμογή των επιμέρους καλλιεργητικών
φροντίδων και αφετέρου την ενίσχυση εκείνων των δομικών στοιχείων των αγροοικοσυστημάτων που συνιστούν κρίσιμο ενδιαίτημα για τη βιοποικιλότητα (π.χ.
φυτοφράκτες, πετρότοιχοι). Η λήψη των αποφάσεων για τη βελτίωση των
καλλιεργητικών πρακτικών και των δομικών στοιχείων του αγρο-οικοσυστήματος
γίνεται σε συνεργασία με τον παραγωγό. Αμφότερα (πρακτικές και δομικά στοιχεία
οικοσυστήματος) βελτιώνονται με την πάροδο του χρόνου αφού οι αποφάσεις για τις
ενέργειες στις οποίες θα προβεί ο παραγωγός λαμβάνονται στο τέλος κάθε
καλλιεργητικής περιόδου και είναι ανάλογες των αποτελεσμάτων που έχουν
επιτευχθεί κατά την προηγούμενη καλλιεργητική περίοδο.
Στην πορεία του προγράμματος πραγματοποιήθηκαν τροποποιήσεις σε σχέση με την
αρχικά υποβληθείσα πρόταση. Η σπουδαιότερη αφορά στη Μέθοδο ΙΑΡ η οποία ήταν
προγραμματισμένη να υλοποιείται και εφαρμόζεται σε δύο στάδια, αυτό της
ηλεκτρονικής καταχώρησης των παραμέτρων και την ένταξη τους σε τριπλέτες και σε
αυτό της υποκειμενικής εκτίμησης των γεωπόνων (Μέθοδος PLIAC). Η προταθείσα
τροποποίηση στην Αρχική Έκθεση, άλλαξε ριζικά την Μέθοδο ΙΑP , η οποία σήμερα
παραδίδεται στους μελλοντικούς εφαρμοστές της, με μια σειρά ηλεκτρονικών
εργαλείων. Με αυτό τον τρόπο ο γεωπόνος σύμβουλος έχει την επιλογή να
διαμορφώσει το προφίλ κάθε αγροτεμαχίου ηλεκτρονικά, να πάει πίσω στον χρόνο και
να ελέγξει σε σύντομο χρονικό διάστημα κάποιων λεπτών, τις παραμέτρους που
συνετέλεσαν στο να πάρουν κάποιες τριπλέτες υψηλό σκορ, να παράξει το Δελτίο
Περιβαλλοντικής Επίδοσης του αγροτεμαχίου και της εκμετάλλευσης, να δει τη
διακύμανση των αγρο-περιβαλλοντικών δεικτών και να ελέγξει ταυτόχρονα και την
καταλληλότητα του εδάφους κάθε αγροτεμαχίου για την καλλιέργεια της ελιάς (την
εγγενή δυνατότητά του), ώστε να κρίνει ποιες βελτιώσεις παραμέτρων του παραγωγού
ή του περιβάλλοντος είναι εφικτές. Παράλληλα μπορεί να προβεί σε έλεγχο των
αποτελεσμάτων βάσει και της δικής του υποκειμενικής εκτίμησης. Τέλος του
παρέχονται τα εργαλεία ελέγχου πιθανών βελτιώσεων που μπορεί να προτείνει..
Οι δράσεις διάχυσης των αποτελεσμάτων και του οφέλους της χρήσης των εργαλείων
του προγράμματος αρχίζει να γίνεται ορατό με την επιστημονική αποδοχή τους, όπως
αυτή φάνηκε από τις φάσεις διαβούλευσης της Μεθόδου.
Relevance for environmentally significant issues or policy areas –Σχετικότητα με
περιβαλλοντικά σημαντικά θέματα και πολιτικές
Σήμερα μόνο η Βιολογική Γεωργία θεωρείται ως Μέθοδος Παραγωγής φιλικής προς το
περιβάλλον. Αυτή όμως δεν ξεπερνά το 5,4% σε παγκόσμια κλίμακα αφήνοντας το
υπόλοιπο 95% να κινείται ανάμεσα σε εντατικές μορφές ακαλλιέργειας και
καλλιέργειες οι οποίες χαρακτηρίζονται ως ‘πράσινες’ χωρίς να είναι πιστοποιημένα
Βιολογικές (ειδικότερα στην Ελλάδα και όσον αφορά στην ελαιοκαλλιέργειας από τα
800.000 μόνο τα 52.000 εκτάρια είναι βιολογική καλλιέργεια, ποσοστό 6,5%, πηγή:
Facts and figures in Organic Agriculture in European Union, 2013) .
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Η προσέγγιση που επιχειρήθηκε στο παρόν έργο προωθεί την χρήση EMAS στην
γεωργία με την εισαγωγή νέας μεθοδολογίας που καθιστά δυνατή τη προσήλωση των
παραγωγών σε θέματα που είναι σημαντικά για το περιβάλλον. Ένας από τους στόχους
του έργου είναι να αναδείξει ποιες από τις δραστηριότητες των παραγωγών εμποδίζουν
την προσομοίωση της καλλιέργειάς του με την αντίστοιχη βιολογική. Η αναγνώριση
των δραστηριοτήτων, μπορεί να οδηγήσει άμεσα σε βελτίωση τους, έτσι ώστε οι
πρακτικές πλέον να συνάδουν με αυτές που εφαρμόζονται στη βιολογική γεωργία. Με
αυτό τον τρόπο, η μετατόπιση μέρους της παραγωγής προς βιολογική, δίνει ένα
ανταποδοτικό όφελος στον παραγωγό. Με τη Μέθοδος ΙΑΡ που αναπτύχτηκε ο
παραγωγός μπορεί γρήγορα σχετικά να λάβει δράσεις στοχευμένα και με
προτεραιότητες, αποδεικνύοντας ταυτόχρονα τις βελτιώσεις που επιτυγχάνει όσον
αφορά στην περιβαλλοντική βελτίωση. Δικαιολογημένα θεωρείται ότι η Μέθοδος ΙΑΡ
θα μπορούσε να είναι ‘προπομπός μιας απόλυτα ‘πράσινης’ παραγωγής. Τα τελευταία
χρόνια το νομικό πλαίσιο της ΕΕ έχει αναδομηθεί με στόχο την αειφόρα χρήση των
φυσικών πόρων επανακαθορίζοντας το γεωργικό μοντέλο μέχρι το 2020. Η Νέα ΚΑΠ
(CAP-Common Agricultural Policy) έχει εισάγει ‘greening’ δράσεις συνδέοντας τες με
χρηματοδοτήσεις όταν αυτές είναι αποδεδειγμένα προς την κατεύθυνση υιοθέτησης
φιλικότερων προς των περιβάλλον γεωργικών δραστηριοτήτων (πχ προστασία της
βιοποικιλότητας σε αγρο-οικοσύστημα, μείωση εκπομπών άνθρακα, μείωση ρύπων σε
νερά, μη υποβάθμιση εδαφών κα). Η ΚΑΠ στα αμέσως επόμενα χρόνια θα
χρηματοδοτεί παραγωγούς οι οποίοι αναλαμβάνουν δράσεις προς όφελος όλων των
κοινωνικών εταίρων διατηρώντας ταυτόχρονα τους φυσικούς πόρους των περιοχών
που δραστηριοποιούνται. Αν προστεθεί στα παραπάνω η ενίσχυση μέσα από τη νέα
ΚΑΠ της συνεργασίας μεταξύ ακαδημαϊκών/ερευνητικών ιδρυμάτων με ομάδες
παραγωγών για την ανάπτυξη τοπικών και ειδικών πρωτοκόλλων παραγωγής
προϊόντων, είναι εύκολο να αντιληφθεί κάποιος ότι το SAGE10 ήταν το πρόγραμμα
που προετοιμάζει τον έλληνα ελαιοπαραγωγό να προχωρήσει στην απόδειξη ενός νέου
μοντέλου αειφόρου παραγωγής.
Τα αποτελέσματα από τις αναλύσεις εδάφους και νερού που πραγματοποιήθηκαν καθώς
και η εφαρμογή της Μεθοδολογίας της ΙΑΡ επίσης συνάδουν και συνδέονται με μια
άλλα σειρά πολιτικών και νομοθεσίας της ΕΕ. Η ‘Water Framework Directive
(00/60/EEC)’ συνδέεται με το SAGE10 μέσω της ορθολογικής και αειφόρου χρήσης
και διαχείρισης των υδάτινων πόρων. Επίσης το θέμα μείωσης της ρύπανσης που
αναφέρεται στην Οδηγία, επιτυγχάνεται μέσω της μειωμένης εφαρμογής και χρήσης
του αρδευτικού νερού, της μείωσης των ποσοτήτων λιπασμάτων και μέσω των
καλλιεργητικών τεχνικών και διαχείρισης του εδάφους οι οποίοι έχουν ως αποτέλεσμα
την μείωση του κινδύνου απορροής ρύπων σε γειτονικούς αποδέκτες, ή τη διήθηση
αρδευτικού νερού σε υπόγεια ύδατα. Παρομοίως η ‘Groundwater Daughter Directive
(GWDD – 06/118/EC)’ συνδέεται με το έργο λόγω του ότι το μεγαλύτερο ποσοστό
αρδευτικού νερού που χρησιμοποιείται στις 3 πιλοτικές περιοχές προέρχεται από
άντλησή τους από τα υπόγεια ύδατα. Επιπλέον, η απαιτούμενη σύνδεση μεταξύ της
GWDD και της νέας ΚΑΠ που αφορά στα μέτρα προστασίας των υπόγειων υδάτων
εξασφαλίζεται μέσω της προαγωγής περιβαλλοντικά φιλικών και προστατευτικών για
το νερό και έδαφος πρακτικών και μέσω των περιβαλλοντικών ‘επιτευγμάτων’ των
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παραγωγών. Τέλος οι πρακτικές διαχείρισης του εδάφους είναι σε πλήρη συμφωνία με
το γενικά θέματα που θίγει η ‘Θεματική Στρατηγική για το Έδαφος μέσω
ελαχιστοποίησης της αποδόμησης του εδάφους με βελτίωση της λειτουργικότητας και
της αξίας του. Τέλος, η προτεινόμενη λίπανση και τα προτεινόμενα μέτρα διαχείρισης
του εδάφους και η συχνή παρακολούθηση μέσω της εφαρμογής της Μεθόδου ΙΑΡ
προωθούν άμεσα τους σκοπούς της Οδηγίας για την ‘Προστασία των Υδάτων από τη
Νιτρορύπανση Γεωργικής Προέλευσης ((1/676)ΕEC’ προς την κατεύθυνση προστασίας
των επιφανειακών υδάτων από ευτροφισμό και αυξημένες συγκεντρώσεις νιτρικών.
Συμβολή στην εφαρμογή του εθνικού και ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου για τη
διατήρηση της βιοποικιλότητας. Το έργο αναμένεται να συμβάλει προς την ορθολογική
εφαρμογή στη χώρα μας, της περιβαλλοντικής και αγρο-περιβαλλοντικής πολιτικής της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφορικά με τα θέματα της βιοποικιλότητας. Συγκεκριμένα, το
έργο αναμένεται να συμβάλει στην εφαρμογή του νόμου 3937 «Διατήρηση της
βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» και της «Εθνικής Στρατηγικής για τη
Βιοποικιλότητα για τα έτη 2014−2029 και Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή της»,
πενταετούς διάρκειας, όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 40332 Υπουργική Απόφαση στις
8/9/2014. Σε ό,τι αφορά ειδικότερα στο ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο, το έργο
αναμένεται να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για
τη Βιοποικιλότητα 2020 και ειδικότερα στον Στόχο 2 «διατήρηση και βελτίωση των
οικοσυστημάτων και των υπηρεσιών που παρέχουν» και στον Στόχο 3 «Αύξηση της
συμβολής της γεωργίας και της δασοκομίας στη διατήρηση και ενίσχυση της
βιοποικιλότητας».
5.4.2 Long-term benefits and sustainability
Long term /qualitative environmental
περιβαλλοντικά οφέλη

benefits-Μακροπρόθεσμα

ποιοτικά

Τα μεγαλύτερα μακροπρόθεσμα οφέλη που προκύπτουν από το SAGE10 είναι η
αλλαγή νοοτροπίας των παραγωγών και των τοπικών εταίρων μετά την εφαρμογή του
προγράμματος. Ειδικότερα θεωρείται ότι θα γίνουν :
 Ορθολογικότερη η διαχείριση των διαθέσιμων πόρων εδάφους και νερού από τους
ελαιοκαλλιεργητές με τη χρήση της Μεθόδου ΙΑP. Αν και οι θετικές επιδράσεις στους
φυσικούς πόρους έχουν επιβεβαιωθεί στην πορεία του έργου πιστεύεται ότι
μακροπρόθεσμη επίδραση θα φανεί μέσω τη βελτιστοποίησης των πρακτικών
διαχείρισης του εδάφους, της λίπανσης γεγονός που αναμένεται να συντελέσει στην
αύξηση της γονιμότητας των εδαφών και στην ελαχιστοποίηση του φαινομένου της
διάβρωσης ή ακόμα και την εξαφάνιση του. Μακροπρόθεσμα με την ορθολογική
άρδευση θα βελτιωθεί η ποιότητα και ποσότητα των υπόγειων υδάτων (η ποσότητα
λόγω μείωσης της άντλησης και η ποιότητα λόγω μείωσης της ρύπανσης). Ο βαθμός
επίτευξης των παραπάνω εξαρτάται από την κλίμακα εφαρμογής της Μεθόδου ΙΑΡ
(μεγάλες γεωγραφικές περιοχές). Η υλοποίηση του προγράμματος κατέστησε δυνατή
την αξιολόγηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των υδάτινων και εδαφικών πόρων
βασισμένη στο ποια μέτρα προταθήκαν προς την κατεύθυνση μείωσης ή
αποκατάστασης των χαρακτηριστικών τους. Η συστηματική εφαρμογή της Μεθόδου
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ΙΑΡ σε ευρύτερη κλίμακα θα έχει άμεση επίδραση στα νερά και τα εδάφη περιοχών.
Επίσης, θεωρείται ότι η μείωση της ενέργειας που ξοδεύεται και των εκπομπών για
την παραγωγή της απαιτούμενης ενέργειας για τις γεωτρήσεις θα επιτευχτεί τόσο
μέσα από την βελτιστοποίηση της χρήσης νερού όσο και μέσω της βελτιστοποίησης
της διαχείρισης του νερού που αντλείται από τα πηγάδια. Το παραπάνω συνεπάγεται
εμμέσως τη διαθεσιμότητα νερού για εναλλακτικές χρήσεις και την προστασία
εξαρτώμενων οικοσυστημάτων ή/και την προστασίας των ίδιων των υπόγειων
υδάτων.
• Θα μειωθούν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου μέσα από την βελτίωση
πρακτικών των παραγωγών όπως το κάψιμο των κλαδιών, ο μακροχρόνιος
εμπλουτισμός του εδάφους με οργανική ουσία με την εφαρμογή ελάχιστη
εδαφοκατεργασίας ή ακαλλιέργειας του εδάφους.
• Το SAGE10 συνεργάζεται και συνεισφέρει δεδομένα σε παράλληλα υλοποιήσιμο
πρόγραμμα στις τρεις περιοχές, με το ακρωνύμιο οLIVECLIMA, που έχει ως σκοπό
την εφαρμογή νέων καλλιεργητικών πρακτικών στη Ελαιοκομία με απώτερο στόχο
τον μετριασμό των επιπτώσεων και την προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή.
• Η ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων και μείωση του κινδύνου
ρύπανσης/τοξικότητας, από τη χρήση τους, σε πολλαπλούς βιοτικούς
περιβαλλοντικούς αποδέκτες.
• Σύνδεση παραμέτρων της καλλιέργειας με ποιοτικά χαρακτηριστικά του λαδιού και
ιχνηλασιμότητα της παραγωγής μέσα από τη βάση δεδομένων που είναι πλέον
διαθέσιμη.
Επιπρόσθετα οφέλη μακροπρόθεσμα θα προκύψουν από:
1. τη διατήρηση από το ΜΦΙ της διαδικτυακής πύλης του προγράμματος
2. την ανατύπωση και διανομή του υλικού διάχυσης των αποτελεσμάτων
3. τη συνεργασία μεταξύ Δικαιούχων και κοινωνικών εταίρων των περιοχών
4. τη προώθηση της Μεθόδου ΙΑΠ και των εργαλείων της σε άλλες ελαιοκομικές
περιοχές
Θεωρείται τέλος ότι οι ίδιοι οι παραγωγοί θα αποτελέσουν πυρήνα διάχυσης των
οφελών από τη χρήση της Μεθόδου ΙAP μακροπρόθεσμα μέσα από κατανόηση της
απτής έκφρασης των περιβαλλοντικών προβλημάτων και της επίδρασης που έχουν στο
περιβάλλον οι πρακτικές τους, αλλά και λύσεων μέσω των οδηγιών που τους δόθηκαν.
Αυτό συντελεί στη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης στους παραγωγούς για τα οφέλη
που έχουν από την εγκατάσταση σταθερής συνεργασίας με ειδικούς επιστήμονες.
Long term /qualitative economic benefits-Μακροπρόθεσμα οικονομικά οφέλη
Το Πρόγραμμα SAGE10 αναμένεται να έχει συνεισφορά στη διαμόρφωση ενός
‘πράσινου προφίλ’ των παραγωγών. Οι αναλύσεις όσον αφορά στα ποιοτικά
χαρακτηριστικά των λαδιών που έγιναν αδαπάνως για το πρόγραμμα σε συνεργασία με
τη Φαρμακευτική σχολή τους Καποδιστριακού Πανεπιστημίου στα πλαίσια του έργου,
έδειξαν στους παραγωγούς ότι η άσκηση φιλο-περιβαλλοντικών πρακτικών από την
Ομάδες (DL3.1) θα μπορούσε μελλοντικά να έχει οφέλη στην εμπορία του ελαιολάδου
λόγω 1) της ιχνηλασιμότητας της παραγωγής, 2) των ‘health claims’ που θα μπορούσαν
να αναγραφούν στην ετικέτα των προϊόντων λαδιού που έχουν παραχθεί με όσον το
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δυνατόν πιο βιολογικές προσεγγίσεις και 3) τη συσχέτιση παραμέτρων παραγωγής και
περιβάλλοντος με ποιότητα λαδιού για την στοχευμένη παραγωγή λαδιών με
συγκεκριμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά (ζητούμενο από τις αγορές). Σήμερα η
τελευταία συσχέτιση αποτελεί αντικείμενο μελέτης και προγραμμάτων
χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ και τη ΓΓΕΤ και αυτό ήταν ο λόγος υποστήριξης από
την Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του προγράμματος στις εκδηλώσεις
διάχυσης των αποτελεσμάτων στην Κρήτη και Πελοπόννησο (με τη συμμετοχή
εκπροσώπων της).
Επιπλέον με τη χρήση της Μεθόδου ΙΑP προβλέπεται μακροπρόθεσμα μείωση του
κόστους παραγωγής από τη μείωση των εισροών και την σταδιακή αποκατάσταση του
βιοτικού και αβιοτικού περιβάλλοντος.
Τέλος, η εφαρμογή πρακτικών που ενισχύουν τη βιοποικιλότητα στους ελαιώνες είναι
δυνατόν να αναδείξει ευκαιρίες για ενίσχυση των εισοδημάτων των καλλιεργητών,
εφόσον αξιοποιηθεί σε μια στρατηγική μάρκετιγκ που θα αναδεικνύει το θετικό
περιβαλλοντικό αποτύπωμα της καλλιέργειας.
5.4.3. Replicability, transferability, cooperation-Επανάληψη, μεταφορά, συνεργασία
Α. Μεταφορά και διεύρυνση της μεθοδολογίας για χρήση της και σε άλλες καλλιέργειες
Βασική παράμετρος συνέχισης και ολοκλήρωσης της παραπάνω προσπάθειας που
αφορά στη δόμηση μιας Mεθόδου αξιολόγησης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος
καλλιεργειών της χώρας μας θα μπορούσε να είναι και η ηλεκτρονική αναβάθμιση και
ολοκλήρωση της Μεθόδου ΙΑΡ και των εργαλείων της με τη δυνατότητα ενσωμάτωσης
και άλλων καλλιεργειών, πέραν της ελιάς. Αναφορικά ακόμα και με τα θέματα της
βιοποικιλότητας τόσο το μεθοδολογικό πλαίσιο όσο και τα εργαλεία της Μεθόδου ΙΑΡ
μπορούν να εφαρμοστούν στους ελαιώνες της Ελλάδας, αλλά και του ευρωπαϊκού
χώρου, ως έχουν ή με μικρές μόνο προσαρμογές του πρωτοκόλλου παρακολούθησης
της βιοποικιλότητας στα τοπικά δεδομένα. Ένα τέτοιο εγχείρημα διεύρυνσης προφανώς
θα απαιτούσε την ένταξη της προσπάθειας σε ένα νέο χρηματοδοτικό μέσο αλλά θα
παρείχε το όφελος της μεθοδολογικής προσέγγισης (δηλαδή τα κύρια δομικά στοιχεία).
Β. Επανάληψη και υποστήριξη εφαρμογής και επιβεβαίωση Μεθόδου ΙΑP
Επιδιώκοντας την ουσιαστική υιοθέτηση και λειτουργία τη Μεθόδου ΙΑΡ και μετά την
ολοκλήρωση του έργου, η ΟΕ θεωρεί δεδομένη την παροχή υποστήριξης προς τις
ομάδες παραγωγών που συμμετείχαν στο έργο, καθώς επίσης και των γεωπόνων που
την εφήρμοσαν. Παράλληλα, στόχος είναι και η διεύρυνση των χρηστών της Μεθόδου
μέσω της παράδοσής της και σε τρίτη(ες) ομάδες παραγωγών παρέχοντας αντίστοιχα,
στο βαθμό του εφικτού, υποστήριξη στην εφαρμογή. Η στήριξη αυτή θα υλοποιείται σε
επίπεδο τηλεφωνικής επικοινωνίας, ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, τηλεδιασκέψεων
αλλά και επιτόπιων συνεργασιών στο πλαίσιο υλοποίησης άλλων δραστηριοτήτων και
έργων στις περιοχές εφαρμογής. Παράλληλα, προσδοκούμε ως δίκτυο του έργου να
διευρύνουμε τις εμπειρίες και γνώσεις μας για τα θετικά και αρνητικά σημεία της
Μεθόδου μέσω της διευρυμένης και συνεχιζόμενης αυτής εφαρμογής
Γ) Συνεργασία
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Στο άμεσο μελλοντικό σχεδιασμό περιλαμβάνεται επίσης για την after LIFE περίοδο ο
εμπλουτισμός της Μεθόδου ΙΑΡ με νέα επιστημονικά δεδομένα ή ακόμα και με την
ενσωμάτωση τριπτύχων και παραμέτρων που αφορούν στις παρεμβάσεις του έργου
oLIVECLIMA, αλλά και των παγκόσμιων ‘άπω επιπτώσεων’ (global impacts). Αυτές
αποτελούν το αντικείμενο του Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος του Ελαιολάδου (PEF
olive oil) για την σύνταξη των κανόνων του οποίου (PECFR) συμμετέχουν στην
τεχνική γραμματεία της DG Environment PEF Pilot phase 2, οι ομάδες παραγωγών
Μεραμβέλλου και ΝΗΛΕΑΣ. Η κλιμακωτή αυτή προσέγγιση αναβάθμισης της
Μεθόδου θα δώσει στους μεν ελαιοπαραγωγούς μια συστηματική πορεία προς
αναγνώριση των φιλο-περιβαλλοντικών τους προσπαθειών, στους δε λοιπούς
παραγωγούς μια ιδέα να ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο και θα αξιοποιηθεί στο μέγιστο
η κοινοτική χρηματοδότηση.
5.4.4. Best Practices Lessons-Μαθήματα βέλτιστων πρακτικών
H Mέθοδος ΙΑP εξ ορισμού κατευθύνει το χρήση προς την υιοθέτηση βέλτιστων
πρακτικών. Το παραπάνω επιχείρημα ενισχύεται και από τα αποτελέσματα των
monitoring data που εμφανώς καταδεικνύουν ότι η Μέθοδος ανιχνεύει επιπτώσεις τόσο
στο αβιοτικό περιβάλλον (πχ υπολείμματα γφ σε έδαφος), προβλήματα υποβάθμισης
εδαφικών πόρων (πχ αλάτωση) και επιπτώσεις στην βιοποικιλότητα (πχ μείωση
πανίδας σε έδαφος).
Αδιαμφισβήτητα λοιπόν, η χρήση της είναι εξ ορισμού προς την κατεύθυνση
αναγνώρισης των πρακτικών και δραστηριοτήτων των παραγωγών που χρήζουν
βελτίωσης, με θεσμοθετημένο τρόπο βάσει της σημασίας τους ως προς τις πιθανές
επιπτώσεις στο περιβάλλον και τον άνθρωπο. Επίσης, η Μέθοδος βοηθά να τεθούν
προτεραιότητες έτσι ώστε ο παραγωγός να θέτει βραχυπρόθεσμους και
μακροπρόθεσμους στόχους.
5.4.5 Innovation and demonstration value
Όπως έχει προαναφερθεί η Μέθοδος έχει αναγνωριστεί από κοινωνικούς εταίρους ως
καινοτόμος. Έχει υποστηριχθεί θερμά από ελληνικούς δημόσιους φορείς όπως το
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η Γενική Γραμματεία Έρευνας και
Τεχνολογίας, Γεωπονικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας Πελοποννήσου κ.α. Επίσης έχει
τύχει πολύ ευνοϊκών σχολίων από εκπροσώπους του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου.
Η αποδοχή της από τους κοινωνικούς εταίρους φαίνεται και στην αξιολόγησή της μέσα
από τα ερωτηματολόγια που μοιράστηκαν στη διάρκεια των δύο Workshop που
οργανώθηκαν για την προώθηση και επίδειξη της σε Κρήτη (αριστερή εικόνα) και
Χώρα Τριφυλίας (δεξιά) (βλέπε Δράση 3.3).
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Τώρα που οι Δικαιούχοι έχουν τελειώσει με την επιστημονική αξιολόγηση της
Μεθόδου ΙΑΡ θα σταλεί για χρήση σε άλλες ελαιοπαραγωγικές οργανώσεις, ομάδες. Η
τεχνική υποστήριξη στην χρήση της θα βασιστεί τόσο στα εγχειρίδια χρήσης όσο και
στις οδηγίες συλλογής και τρόπου καταγραφής των παραμέτρων. Η δυνατότητα
αυτόματης εισαγωγής δεδομένων στη βάση SAGEProject για την ταξινόμησή σε
τριπλέτες, από συμβατικά Πακέτα εργασίας όπως είναι το Εxcel, παρέχει μια
επιπρόσθετη δυνατότητα για πιο εκτεταμένη χρήση της στο άμεσο μέλλον.
Ιδιαίτερη καινοτομία του έργου αποτελεί και ο τρόπος ενσωμάτωσης της
βιοποικιλότητας στις διαδικασίες εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, καθορισμού
στόχων και λήψης αποφάσεων, αλλά και τους δείκτες υλοποίησης και αποτελεσμάτων.
Μέσα από την εφαρμογή της μεθόδου ΙΑΡ ο παραγωγός έρχεται σε άμεση επαφή με το
αντικείμενο της βιοποικιλότητας και εντάσσει στην καθημερινότητά του την
παρατήρηση και την φροντίδα της, προκειμένου να πετύχει τους στόχους της κάθε
καλλιεργητικής περιόδου.
Τέλος αποτελεί πρόκληση η αναβάθμιση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαχείρισης
δεδομένων αξιολογώντας την εμπειρία της ομάδας του έργου που αποκτήθηκε κατά την
περίοδο υλοποίησής του SAGE10.
5.4.6 Long term indicators of progress –Μακροπρόθεσμοι δείκτες προόδου
Α) Το πρόγραμμα έχει δομικά ενσωματώσει 68 αγρο-περιβαλλοντικούς δείκτες των
οποίων οι μεταβολές μπορεί να συσχετιστούν με την εφαρμογή της Μεθόδου, υπό την
προϋπόθεση σωστής και ολοκληρωμένης χρήσης των εργαλείων του. Οι παραπάνω
δείκτες που αποτελούν παραδοτέο της Δράσης 3 του έργου αφορούν στο Τεχνικό
κομμάτι αλλά δείχνουν σαφώς αλλαγή νοοτροπίας και πρακτικών δηλαδή πρόοδο προς
την αειφορία. Βέβαια η μεταβολή των δεικτών στις περισσότερες των περιπτώσεων
γίνεται εμφανής σε βάθος χρόνου όπως πχ δείκτες βιοποικιλότητας, αύξησης της
οργανικής ουσίας στα εδάφη, αλλά παρόλα αυτά αποτελούν μια ομάδα δεικτών
αποδεκτών από της ΕΕ και παγκόσμιους οργανισμούς (βλέπε σχετικό παραδοτέο στη
Υπο-δράση 3.1). Πέραν αυτών, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν μια σειρά από
ποιοτικούς δείκτες αποδοχής της Μεθόδου όπως:
Β) Δείκτες προόδου: αριθμός κοινωνικών εταίρων που θα ήταν διατεθειμένοι να
χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία και να αναφέρουν τα θετικά και αρνητικά σημεία τους.
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Γ) Δείκτες δυνητικής επίδρασης: ο αριθμός άρθρων σχετικών με το πρόγραμμα,
παρουσιάσεων της Μεθόδου, αναφορών σε αυτή και χρήσης της/βελτίωση της μέσα
από άλλες χρηματοδοτικές πηγές για ευρύτερη χρήση της.
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7.3 Dissemination annexes
7.3.1 Layman's report

Περιγραφή: Το layman’s report παρουσιάζει με εύληπτο τρόπο τα αποτελέσματα του έργου
και τις κύριες δράσεις του με τρόπο κατανοητό για το ευρύτερο κοινό. Οι Δικαιούχοι
συνέταξαν σε δύο γλώσσες την Ελληνική και Αγγλική τα κομμάτια που αφορούν στις
δράσεις Φυτοπροστασίας, Δράσεις σε σχέση με τα νερά και τα εδάφη καθώς και δράσεις
βιοποικιλότητας. Βαρύνουσα σημασία δόθηκε στην παρουσίαση της Μεθόδου ΙΑΡ. Το
Layman Υποβάλλεται στην Ενότητα 5.2 DL 9.
Χρόνος: Το παραδοτέο ετοιμάστηκε στο τέλος του έργου. Η πρώτη έκδοση του τελείωσε από
τους εταίρους και παραδόθηκε στο Συντονιστή Δικαιούχο, ο οποίος ανέλαβε και το κόστος
παραγωγής του.
Είναι διαθέσιμο στο διαδικτυακό χώρο του προγράμματος. Κατά την παραγωγή των 6000
αντιγράφων δεν παρουσιάστηκαν κανενός είδους προβλήματα.
Στην μετά το LIFE περίοδο το έντυπο θα σταλεί ηλεκτρονικά σε όλες τις Γεωπονικές
υπηρεσίες των περιφερειών και στα αρμόδια υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
και Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Θα σταλεί σε ακαδημαϊκά Ιδρύματα
στα οποία έχουν δοθεί αντίγραφα του φυλλαδίου έργου και ένας μεγάλος αριθμός θα
διατεθεί μέσα από τις εκπαιδευτικές δράσεις του ΓΠΑ που αποτελεί τον μεγαλύτερο
εκπαιδευτικό φορέα γεωπόνων.
7.3.2 After-LIFE Communication plan – for LIFE+ Biodiversity and LIFE Environment
Policy and Governance projects
1. Presentation of the Project: A key component of the actions carried out by the
Beneficiaries after the end of the project relates to the continuous dissemination of the
Project’s results. The development of the IAP Method on one hand and the outcome after its
use related to the profile of the individual parcels in the different areas on the other hand, will
be used for the project’s dissemination activities and for scientific analyses. A series of
presentations of the most important cases will motivate actions to this direction. This action
will be carried either as oral presentations and posters in different scientific Congresses
(specific to different scientific subject or more general) in the country or abroad or as
publications in scientific Journals. Dissemination will also include layman articles or oral
informal presentations of the project to local societies and their stakeholders in the frame of
other relevant to SAGE10, projects. The dissemination material will be either prepared by
individual partners or in collaboration between partners. The aim of this action is not only the
dissemination and support of the project but also, the broader information and comment
receive in an attempt for after LIFE consultation και validation. This exercise will be the
basis of future planning and actions.
Προβολή έργου: Βασικό στοιχείο των δράσεων της ερευνητικής ομάδας μετά το πέρας του
έργου είναι η διαρκής προβολή των αποτελεσμάτων του. Τόσο η ανάπτυξη και εφαρμογή της
Μεθόδου όσο και τα πολύτιμα πορίσματα που σχετίζονται με τη σκιαγράφηση του
περιβαλλοντικού προφίλ κάθε περιοχής ή ακόμα και κάθε ελαιοτεμαχίου θα αποτελέσουν

αντικείμενο προβολής και περαιτέρω επιστημονικής ανάλυσης. Μια σειρά παρουσιάσεις των
σπουδαιότερων περιπτώσεων θα αποτελέσουν αντικείμενο της δραστηριοποίησης στην
κατεύθυνση αυτή. Η δραστηριότητα αυτή προγραμματίζεται να υλοποιηθεί μέσω
προφορικών και γραπτών ανακοινώσεων σε θεματικά αλλά και ευρύτερου ενδιαφέροντος
επιστημονικά συνέδρια της χώρας και του εξωτερικού (εθνικά και διεθνή), αλλά και μέσα
από δημοσιεύσεις σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά. Τέλος, η προβολή αυτή θα στηριχθεί
και σε συγγραφή εκλαϊκευμένων άρθρων ή/και άτυπων ενημερώσεων των τοπικών κοινωνιών
και των φορέων τους στο πλαίσιο υλοποίησης συναφών έργων των εμπλεκόμενων εταίρων.
Το παραπάνω υλικό θα προετοιμαστεί είτε από κάθε εταίρο ξεχωριστά ή/και από κοινές
ομάδες εργασίας μεταξύ των εταίρων. Στόχος της δραστηριότητας αυτής είναι πέραν της
δημοσιοποίησης και υποστήριξης του έργου και η προσπάθεια διεύρυνσης της πληροφόρησης
και των λαμβανόμενων σχολίων σε μια προσπάθεια after LIFE consultation και validation. Η
άσκηση αυτή θα αποτελέσει τη βάση για τις επόμενες ενέργειες του after LIFE σχεδιασμού
μας.
2. Improvement of data management platform: Based on acquired experience it is considered
critical, the upgrading and re-design of the electronic connections and data processing in an
inter-active, functional and user-friendly completed platform. This effort will be the subject of
a systemic action for funding, through existing, in the near future, funding schemes.
Βελτίωση ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαχείρισης δεδομένων: Αξιολογώντας την εμπειρία της
ομάδας του έργου κρίνεται απαραίτητη η αναβάθμιση και η επανασχεδίαση της ηλεκτρονικής
διασύνδεσης και επεξεργασίας των δεδομένων κάτω από μια πλατφόρμα διαδραστική,
λειτουργική, ολοκληρωμένη και απόλυτα φιλική προς το χρήστη. Η προσπάθεια αυτή
στοχεύουμε να τύχει αντικειμένου συστηματικής δράσης στο πλαίσιο ενός από τα
υφιστάμενα χρηματοδοτικά εργαλεία που θα είναι διαθέσιμα στο άμεσο μέλλον.
3. Extrapolation of the Method to other crops: Beneficiaries will take actions in order the
Method to be modified and adapted for use in other major crops of the country as previously
mentioned.
Διεύρυνση της μεθοδολογίας για χρήση της και σε άλλες καλλιέργειες: θα γίνει προσπάθεια
από τους εταίρους ολόκληρη η Mέθοδος IAP να τροποποιηθεί ώστε να είναι εφαρμόσιμη σε
άλλες σημαντικές καλλιέργειες της χωράς, όπως προαναφέρεται.
4. Method-use support and validation: see paragraph 5.4.3
Υποστήριξη εφαρμογής και επιβεβαίωση Μεθόδου: βλέπε παράγραφο 5.4.3.
5. Finalization of the selected environmental performance indicators of olive groves as
biodiversity habitats: Setting of environmental performance indicators to monitor the
suitability of olive groves as biodiversity habitats was one of the objectives of the project
SAGE10 (AGREPIS indicators). Advisers-agronomists were trained by EKBY’s project team
to collect and monitor data on biodiversity, as well as structures of the rural environment that
contribute to biodiversity conservation. The AGREPIS indicators, regarding biodiversity were
selected and proposed from these data. Given that, at first, the values of certain indicators
calculated based on biodiversity data are a source of concern and, on the other hand,
recognizing that the period of application of the IAP in the project was limited and therefore
not representative to finalize the AGREPIS indicators to be included in future versions of IAP
with respect to biodiversity, it is suggested further research to be carried out on this subject in
the near future. In particular, field work will be done in a subset of olive groves of the project,
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in the study areas, for 5 years. The estimated cost for at least 30 olive groves in Crete and 30
olive groves in the Peloponnese is 120,000 euros. EKBY will search for funding, possibly
from the Green Fund.
Οριστικοποίηση των δεικτών παρακολούθησης της καταλληλότητας των ελαιώνων ως
ενδιαιτημάτων της βιοποικιλότητας: Η πρόταση δεικτών για την παρακολούθηση της
καταλληλότητας των ελαιώνων ως ενδιαιτημάτων της βιοποικιλότητας ήταν ένα από τα
ζητούμενα του έργου SAGE10 (δείκτες AGREPIS). Oι σύμβουλοι γεωπόνοι εκπαιδεύτηκαν
από την ομάδα έργου του ΕΚΒΥ να παρακολουθούν και να καταγράφουν επιμέρους στοιχεία
της βιοποικιλότητας, αλλά και δομές του αγροτικού περιβάλλοντος που συμβάλλουν στη
διατήρηση της βιοποικιλότητας. Από αυτά τα δεδομένα επιλέχθηκαν και προτάθηκαν δείκτες
AGREPIS αναφορικά με τη βιοποικιλότητα. Δεδομένου, ωστόσο, ότι εκ πρώτης
προβληματίζουν οι τιμές ορισμένων δεικτών που υπολογίζονται βάσει των δεδομένων
βιοποικιλότητας και αναγνωρίζοντας ότι το χρονικό διάστημα εφαρμογής της ΙΑΡ στο
πλαίσιο του έργου ήταν περιορισμένο και συνεπώς μη αντιπροσωπευτικό για την
οριστικοποίηση των δεικτών AGREPIS που πρέπει να ενσωματωθούν σε μελλοντικές
εκδόσεις της Μεθόδου ΙΑΡ αναφορικά με τη βιοποικιλότητα, προτείνεται περαιτέρω
διερεύνηση του εν λόγω αντικειμένου στο εγγύς μέλλον. Ειδικότερα, θα πραγματοποιηθούν
εργασίες πεδίου σε υποσύνολο των ελαιώνων του έργου, στις περιοχές μελέτης, για 5 έτη.
Κατ’ ελάχιστον για 30 ελαιώνες στην Κρήτη και 30 ελαιώνες στην Πελοπόννησο εκτιμάται
κόστος 120.000 ευρώ. Το ΕΚΒΥ θα αναζήτηση χρηματοδότηση, με πιθανή πηγή το Πράσινο
Ταμείο.
7.3.3 Other dissemination annexes
7.4 Final table of indicators (Tελικός Πίνακας Δεικτών)
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OUTCOMES
Part 3 - Awareness raising and communication

Table 4 - Workshops, seminars and conferences

Target audience:

Number of participants:

General public

Local/
Regional

0-25 participants
25-75 participants
75-100 participants
More than 100 participants

National

Specialised audience (e.g. decision-makers)

EU/
International

Local/
Regional

National

Very specialised audience (e.g
academics)

EU/
International

Local/
Regional

National

No. published

No. of copies

Languages (*)

6,000

GR,EN

1
1
1

Total incurred cost (€)

Table 5 - Media and other communication and
dissemination work

Table 6 - Publications

Type of media

No.

Type of publication

Project website: average number of visitors per
month

70

Layman's report

2

Press releases made by the project

1

Manuals

2

GR

General public article in national press

3

Leaflets

1

4,000

General public article in local press

1

Brochures

1

100

Specialised press article

2

Posters

3

3

GR ,EN

1

1

EN

Internet article

GR

Books

TV news/reportage

1

Technical publications

Radio news/reportage

0

Other (please specify)

Film produced

1

Total incurred cost (€)

Film played on TV

1

Film presented in events/festivals

1

Exhibitions attended

1

Information centre/Information kiosk

0

Project notice boards

39

Projects logo (EN, GR)

2

Total incurred cost (€)

16,341.3

5,986.25
(*) Please use
language
acronyms

Table 7 - Educational activities
Establishment involved

No. of
students

Kindergartens/Primary schools

0

Secondary schools

0

Higher education establishments

0

Total incurred cost (€)

0
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8. Financial report and annexes
Οικονομική έκθεση και παραρτήματα
-

"Standard Payment Request and Beneficiary's Certificate"
"Consolidated Cost Statement for the Project"
"Financial Statement of the Individual Beneficiary"
Supporting documents, and further information or clarifications, requested in previous letters
from the Commission (e.g. in the letter announcing mid-term pre-financing payment, in the
feed-back letter following project visits, etc.), and not already submitted.
- Auditor's report using the standard reporting format

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Evaluation of Project Implementation-Αξιολόγηση της Εφαρμογής του Προγράμματος
Tasks/Actions
Γενική διαχείριση για το
συντονισμό του έργου
Αριθμός δράσης

Foreseen in the revised proposal
(σε αυτή τη στήλη αναφέρεται το κείμενο
όπως εγκρίθηκε από την ΕΕ)
1. Production of reports and effective
financial management
2. Updated draft working documents (of
IAP )

Achiev
ed
ΝΑΙ

Εγκατάσταση
του
υπόβαθρου εργασίας για
τη Μέθοδο ΙΑΡ

1. List of all possible aspects, impacts,
endpoints, their combinations as triplettes
and all parcel parameters.
2. Results will be a list of criteria for the
evaluation of the weight for each
parameter. Results will be a matrix of
parameters with their weight and their
range of classes (high-medium-low
values) against the relevant triplettes

ΝΑΙ

Σχεδιασμός της Μεθόδου
ΙΑΡ

1. Νumerical values of the Environmental
Performance Indicators obtained by
measurement (whenever possible) and by
objective estimation for each impact
(triplette) or parameter of an aspect as part
of the Impact
2. Standard Operating Procedure (SOP) a
working document for which will be
available to the working group.
3. Updated data base and GIS maps
4. Organization: Three legal entities of
groups each of them with internal
regulation and a registry of participating
farmers and parcels allocated for the
project. Introduction of parcels in GIS.
5. Monthly reports will be produced by the
advisors and will be summarized by
RodaxAgro,
6. Training program and training records,
including presentations, exams and
calibration results.
7. Calibration reports for each advisor

ΝΑΙ
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Evaluation
1. Έχουν παραδοθεί οι Εκθέσεις
Προόδου του έργου. Ειδικότερα
κατατέθηκαν
και
έγιναν
αποδεκτές από την ΕΕ η
Αρχική Έκθεση (ΑΕ) και
Ενδιάμεση Έκθεση (ΕΕ)
2. Έχουν παραδοθεί από τη Ρόδαξ
και υποβληθεί στην ΕΕ τα
κείμενα εργασίας για την
Μεθόδου ΙΑΡ.
Έχει παραδοθεί στην Ενδιάμεση
Εκθέσει (ΕΕ) η λίστα, ή οποία
παραδίδεται και στην Τελική
Έκθεση (ΤΕ) σε αναθεωρημένη
έκδοση.
Σε αυτήν αναλύονται οι κλάσεις
και η βαρύτητα των παραμέτρων
καθώς και η βιβλιογραφία και ο
τρόπος και τα κριτήρια επιλογής
τους.
1. Έχουν παραδοθεί 68 δείκτες
περιβαλλοντικής
επίδοσης
υπολογισμένοι ανά αγροτεμάχιο,
εκμετάλλευση
και
περιοχή.
Επίσης έχει ολοκληρωθεί και
συγκριτική
αξιολόγηση
μεταβολής των δεικτών στις τρεις
περιοχές, στις 3 καλλιεργητικές
περιόδους.
2. Έχει παραδοθεί στην ΕΕ η
Τυποποιημένη
Διαδικασία
Εργασίας (SOP)
3. Έχει παραχθεί πληθώρα
χαρτών που περιλαμβάνουν τόσο
τα αγροτεμάχια όσο και μια σειρά
παραμέτρων του αβιοτικού και
βιοτικού περιβάλλοντος.
Eχει
παραδοθεί
η
Βάση/λογισμικό SAGEProject.
4. Έχουν παραδοθεί οι λίστες με
τα συμμετέχοντα στο πρόγραμμα
αγροτεμάχια (παραδόθηκαν στην
Αρχική Έκθεση) .
5. Έχουν παραδοθεί στην ΕΕ
υποδείγματα μηνιαίων αναφορών
των γεωπόνων και υπάρχουν
διαθέσιμα στο αρχείο το σύνολό
τους.
6. Έχει παραδοθεί στην ΕΕ και θα
παραδοθεί στην ΤΕ όλο τα αρχείο
εκπαιδεύσεων
(παρουσιάσεις,
εξετάσεις και αποτελέσματα του
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calibration των γεωπόνων.
7. Έχουν υποβληθεί στην ΕΕ και
θα υποβληθούν στην TE όλες οι
αναφορές που αφορούν στους
κύκλους calibration. Παραδίδεται
και συνολική αναφορά που τα
συνοψίζει

Εφαρμογή της Μεθόδου
ΙΑΡ
στα
συμπεριλαμβανόμενα στο
έργο αγροτεμάχια

Completed forms for data on parameters of
the olive groves assessed.
1) Creation of a complete file per parcel
containing all raw data for it to be retained
in the farmers’ groups premises, as
records.
2) A report on Impact Assessment/
Environmental Profile per Parcel,
summarizing the significant Impacts and
the Aspects and Endpoints related to them.
Full traceability of assumptions and
results on primary data and vice versa is
required.
3) A report per parcel showing its
production capacity in Kg olive oil/ ha/
year.
This quantified property will be
introduced to the GIS map.

ΝΑΙ

Παραδίδονται :
1. Τα δεδομένα καταγραφών στη
Βάση και τα ηλεκτρονικά αρχεία
του EMS SAGE για τις
καλλιεργητικέ περιόδους του
2011, 2012 και 2013.
2. Τα 1800 προφίλ (200 αγρ.Χ.3
περιοχ.Χ.3 έτη) το καθένα σε ένα
ηλεκτρονικό αρχείο, το οποίο
περιλαμβάνει τα σκορ των
τριπλετών, τους δείκτες το
ΔΕΛΕΠ, ηλεκτρονικές σύντομες
οδηγίες για τους παραγωγούς και
δυνατότητα ελέγχου σεναρίων
βελτίωσης παραμέτρων και του
σκορ των τριπλετών.
3.
Ηλεκτρονικό
αρχείο
παραγωγής
ελαιολάδου/
εκτάριο/έτος και χάρτες μέσης
παραγωγής
ανά
περιοχή.
Στατιστικές συσχετίσεις.

Σχέδιο
ΒελτίωσηςΠροτεινόμενοι
και
συμφωνούμενοι
περιβαλλοντικοί σκοποί
και στόχοι

1. Detailed instructions, written in a farmer
friendly manner. Although generic (i.e. not
parcel specific) the instructions will address
all the actions a farmer has to carry out on
his specific parcels.
2
Τhe degree of conformance of farmers to
instructions and to the requirement for
prompt recording
Summary of findings in Parcel Performance
Sheet and in EMAS Statement
Results refer to the parcel but also to the
overall environment of the group of farmers’
olive groves. The following two types of
reports are produced:
1. A standardised form of Parcel
Performance Sheet (dashboard). Example of
presently reported information will be given
in the working document that will be
available to the working group. This
information is used as input for planning
next season’s environmental program for the
parcel (see also Action 5).
2. EMAS statement of the group of farmers,
including
performance
against
the
cumulative environmental and Productivity
Objectives and Targets.
3. Results of soil and water parameters, of

ΝΑΙ

Παραδίδονται:
1. Γενικές και ειδικές ανά
αγροτεμάχιο οδηγίες (στη 2η
περίπτωση
υποβάλλονται
υποδείγματα)

ΝΑΙ

Παραδίδονται:
1. ΔΕΛΕΠ. Παρακολουθήθηκε ο
βαθμός
συμμόρφωσης
των
αγροτών με τις οδηγίες
με
ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της
επεξεργασίας των αποτελεσμάτων
που α) αφορούν στην εφαρμογή
της Μεθόδου ΙΑΡ και β) των
τιμών των δεικτών.

Παρακολούθηση
και
καταγραφή της πορείας
προς την αειφορία
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2. Προτάσεις ΕΜΑS στις οποίες
ενσωματώθηκαν πολλές από τις
παραμέτρους και ευρήματα της
Μεθόδου ΙΑP (υποβάλλονται
στην ΤΕ).
3. Τα αποτελέσματα αναλύσεων
εδάφους
και
νερών,
αποτελέσματα παρακολούθησης
υπολειμμάτων
γεωργικών
φαρμάκων σε έδαφος και νερά
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4. Έκθεση που αφορά στις
επιπτώσεις των δραστηριοτήτων
στην βιοποικιλότητα.

pollution by PPPs.
4. Report summarizing trends detected,
regarding impacts on biodiversity.

Παραδίδεται στην ΤΕ, αναφορά
αξιολόγησης της Μεθόδου και
Επικύρωση Μεθόδου ΙΑΡ
ηλεκτρονικά
αρχεία
με
στατιστικά στοιχεία.
Τυποποίηση
Μεθόδου A standardised Operating Procedure, ΝΑΙ
Παραδίδεται το τελικό κείμενο
ΙΑΡ ως εισήγηση για allowing comparison of environmental
που έχει υποβληθεί ως εισήγηση
κατευθυντήρια οδηγία του Performance of any applications in
για τη κατευθυντήρια οδηγία του
EMAS σε επίπεδο αγρού
agriculture
ΕΜΑS σε επίπεδο αγρού
Γνωστοποίηση της
Awareness of farmers and farmers’ ΝΑΙ
Έχουν
πραγματοποιηθεί
2
Μεθόδου ΙΑΡ .........................................................................................................................................
organizations of the benefits of sustainable
Workshop για
94 τη γνωστοποίηση
agricultural practices.
της Μεθόδου ΙΑP και μια σειρά
Awareness of the public and the commerce
άλλων δράσεων διάχυσης των
about the benefits of sustainable
αποτελεσμάτων και παραδοτέων
agricultural practices
του έργου σε παραγωγούς όπως
προβλέπονταν
στο
Τεχνικό
Δελτίο του έργου
Παρακολούθηση Προόδου Efficient monitoring of project /Audit report ΝΑΙ
Εσωτερική
παρακολούθηση
του Προγράμματος .................................................................................................................................
προόδου του
94 έργου από το
Συμβούλιο
Διαχείρισης
του
Έργου (Project Management
Board) , την Ομάδα Εργασίας
(WG) και από το Συντονιστή
Δικαιούχο.
Εξωτερική
παρακολούθηση
προόδου του έργου
 από το Δρα Γ. Γαροφαλάκη
(με 3μηνιαίες επιθεωρήσεις
και εκθέσεις)
 από
την
Δρα
Α.
Κουτσολιούτσου (Monitor),
εκ μέρους της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής
(με
υποβολή
μηνιαίων αναφορών προόδου
και
επιθεωρήσεις
στη
Πελοπόννησο-Χώρα
Τριφυλίας, στη Θεσ/νίκη και
Αθήνα)
 από
την
Επιτροπή
(επιθεώρηση στην Κρήτη)
Σχέδιο
Διάδοσης
ΝΑΙ
Οι Δικαιούχοι στην ΤΕ έχουν
Αποτελεσμάτων μετά το
υποβάλει τις προτάσεις τους για
LIFΕ
95
την διάδοση των αποτελεσμάτων
μετά το LIFE
A report on the efficacy and efficiency of the
Method to satisfy the objectives of the
project.
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