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2. Πίνακαρ ςνημήζευν
ΔΑ: Έλσζε Αγξνηηθψλ πλεηαηξηζκψλ
ΔΔ: Δπξσπατθή Έλσζε
ΔΘΙΑΓΔ: Δζληθφ Ίδξπκα Αγξνηηθήο Έξεπλαο
ΔΚΒΤ: Διιεληθφ Κέληξν Βηνηφπσλ – Τγξνηφπσλ
ΙΑΡ: Impact Assessment Procedure
ΙΔΒ: Ηλζηηηνχην Δγγείσλ Βειηηψζεσλ
ΚΑΠ: Κνηλή Αγξνηηθή Πνιηηηθή
ΜΦΔ: Μπελάθεηνο Φπηνπαζνινγηθή Δηαηξεία
ΜΦΙ: Μπελάθεην Φπηνπαζνινγηθφ Ηλζηηηνχην
ΟΔ: Οκάδα Δξγαζίαο
ΟΠ: Οκάδα Παξαγσγψλ
Γ: πκβνχιην Γηαρείξηζεο
EMS: Environmental Management System
Γ.Φ: Γεσξγηθά Φάξκαθα
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3. Executive summary
3.1. General progress.
Action 1: The Management Board (MB) of the project has been established, and includes a
representative from each Partner, with the exception of the coordinator who is involved with
three members, two of which have voting rights, and one is an ‘observer’ member. The
Working Group (WG) has been also formed, including 23 members from all four beneficiaries,
with the aim to develop and deliver the versions of the IAP (Impact Assessment Procedure)
method. The WG has already been underpinned by foreign and Greek scientists, selected based
on their expertise in certain subjects of the project, while further collaborations are being
planned (see section 4.1). The Action is implemented according to the original schedule.
Action 2: The scope of the method is systematically studied; the framework for the
environmental impact assessment and ranking Method (IAP) is also being established. In
particular, the Aspects, Impacts, Compartments and Parameters considered for the method
development are being reviewed, by redefining the principles, criteria, parameter classes and
values (relative to the first version of the IAP RodaxAgro, 2005), which determine the severity
of the impacts. Thus, this action has not been concluded, due to major revisions of the
empirical method of IAP by the WG for reasons described in detail, in sections 3.2 and 5.1.2.
Action 3: In this stage of the IAP method development, the WG has proposed to examine
primarily those impacts which could be directly attributed to the aspects that cause them.
Moreover, a decision was taken to examine indicators which are more directly observable /
measurable, even if they reflect rather indirect effects. The development of a system for the
introduction of data in databases and of Geographic Information maps was assigned to a
Company and is expected to be delivered in September (with a slight delay for technical
reasons mentioned below). In addition, the establishment of parcels and of the respective
farmers groups has been completed, with private contracts signed between producers and
RodaxAgro. The training of agronomists-advisors at the pilot areas of the project has begun in
accordance to the criteria and schedule presented in the technical annex. The action was
launched as planned and all sub-actions are properly implemented, with a slight delay (SubAction 3.4) regarding the delivery of the database system (see section 3.3).
Action 4: The data collection system in the pilot areas, which is indispensable to the purposes
of the project, is based on the use of EMS (Environmental Management System). The data
input to the EMS initially includes general data, available for individual parcels and the regions
as a whole. Data collection is implemented by means of field surveys, interviews with
producers, etc. At the same time, information on the fixed parameters which will be used to
assess the environmental impacts is collected. The updated EMS files are submitted on a
monthly basis. The Action is implemented properly and without any technical problems.
Action 5: Regarding the issuing of instructions on Good Agricultural Practices on the various
objects of study, the process has been initiated for Plant Health. Instructions for farmers are
issued on the basis of the pests observed by scientists during field surveys, or indicated by the
local agronomists employed by the Beneficiaries. The guidelines for Good Agricultural
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Practices addressing soil and water management, as well as those related to biodiversity, are
currently in preparation. Hence, this action is underway, and the instructions have been or are
being issued based on biological pest parameters and observations, in accordance with the
submitted time-plan.
Action 6: Monitoring the implementation of the various actions at the field has been initiated
by the agronomists in the pilot areas, while the quality control of the information provided by
the producers has also begun. The partners delivered the initial set of parameters and data
which need to be collected. This set is being enriched and updated following the development
of the IAP method. Extensive water and soil sampling is being planned, in order to carry out
analyses on pesticide residues and ions. Data collection on birds, reptiles and invertebrates has
begun and is underway. The action evolves according to the original plan.
Action 9: Several actions regarding the dissemination of the project aims and objectives have
been carried out. These include the development of the project website, the construction of a
recognizable logo, and the placement of large and smaller panels at various sites in the pilot
regions (both in English and Greek). Finally, informal presentations of the project to producer
groups participating in the program have been made during the visits of the beneficiaries in the
pilot areas. In addition, a formal presentation was given during a BPI Workshop on the
contribution of the BPI LIFE + Projects to the new pesticide package legislation and to the
reformed Common Agricultural Practice (in the framework of the LIFE + EcoPest project).
This Action is thus evolving following the initial time plan.

3.2. Assessment as to whether the project objectives and work plan are still viable.
During the first period of SAGE10 implementation, the project has been widely supported in
the pilot areas by local producers (who have openly declared their interest), and has been
welcomed by a) the local stakeholders (e.g request for participation in the project by the
Company -hotel complex «COSTA NAVARINO, in Pylos, which participates in the Global
Network of Atmospheric Changes Measurement) and b) by Governmental Bodies, such as the
Ministry of Rural Development and Food which is currently recruiting experts to set up
committees aiming at the development of national crop production protocols with respect to
environmental and human protection. In addition, support and exchange of scientific views has
been ensured by the agronomists of the project implementation areas. These include the Union
of Agricultural Cooperatives (UAC) of Peza, the Directorate of Agriculture in Kyparissia, as
well as the Presidents/Directors of the two Unions of Crete. Given the first positive indications,
the voluntary participation of producers, the excellent cooperation between the collaborating
Beneficiaries (Partners), and the systematic dissemination of the message about responsibility
and knowledge in primary agricultural olive production, the project objectives are considered
viable and achievable. Along with social acceptance, which is a key to the success of LIFE +
projects, SAGE10 is considered to be pragmatic, based also on the technical progress achieved
during the first 9 months of its implementation. Minor delays have occurred only to optimize
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the method of environmental impact assessment, as it is one of the project milestones, without
affecting the technical part of the project field phase, which is consistently implemented.

3.3. Problems encountered.
1.Suspension of Benaki Phytopathological non-profit Organisation (BPO) activities and
withdrawal from the project. The Associated Beneficiary BPO has been unable to provide
services and therefore to respond to contractual obligations since 01/01/2011, due to the
dismissal of all personnel, caused by financial difficulties. A photocopy of the relevant
document signed by the President of the BPO is included in Annex 3.3.1. This development
was not possible to be foreseen by the Coordinator Beneficiary when the project proposal was
drafted and submitted. Due to the economic crisis, the BPO had no turn over and cash flow to
cover its financial obligations since 01/01/2011. This resulted in the dismissal of all personnel
and the cessation of its activities.
To replenish the role of this partner, the following actions were taken:
• Open call was issued by BPI for the recruitment of an expert who would undertake duties of
the Scientific Secretarial of the Project, as well as the Quality Control and Progress Monitoring
of deliverables, in collaboration with the Coordinator and the Statutory Committees of BPI,
established in the frame of the ISO 9001 procedures. Upon recommendation by the candidates’
evaluation Committee, the scientist Dr. Irene Mantzouni, Biologist- Environmentalist, was
invited to take service, with the following duties: a) scientific monitoring of the project and
deliverables in collaboration with the Coordinator, b) monitoring of SAGE10 progress and c)
the scientific involvement in project activities related to the database and the development of
the IAP. The relevant documents are listed in Annex 3.3.2.
• Regarding the monitoring of the project implementation, a proposal was requested and
tendered by Dr. G. Garofalakis, Chemical Engineer, with extensive experience in European
FP7 (and Industry) projects, as well as on networks and knowledge dissemination at European
level (Annex 3.3.3). His role in the project is expected to concern the quality assurance and
monitoring of individual actions and deliverables. The contract will be signed after EC
acceptance of the project amendment request.
2. Revision of the time plan for the delivery of the IAP method. The objectives of Actions 2 and
3, relating to the design and development of the IAP method, constitute the most critical point
for achieving the project objectives. After several consultations and meetings, the WG
concluded that the dominant priority, during the first project period, is the identification of the
main principles and criteria governing the establishment and configuration of the triplets (SubAction 3.1). Moreover, considering the first version of the empirical method (Sub-Action 1.2),
they decided to modify the methodology for the development of the method, as explained in
Sub-Action 3.2. The aim of the aforementioned decisions was to develop a scientific base for
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the method, keeping the wealth of empirical information included in the original version of
2005. In this context, the WG decided that a synthesis of a wide range of bibliographic data and
a number of methodological approaches was required, particularly due to the heterogeneous
background of the various disciplines included in the method. For example, while the use of
pesticides has been both investigated in literature, and is also controlled and regulated, the
environmental impact of cultural activities like pruning, or soil treatment lack a literature
background. Consequently, the range of the methodological approaches considered by the WG
was widened (Sub-Action 3.2). At the same time, during the first phase of the project, it seemed
appropriate to find scientists who would act as external experts (as reported in Form F3) for the
partners BPI and LRI, and who would present their views on the methodological approach
followed for the development and evaluation (validation) of IAP, in the frame of the WG
expansion. On this basis, it was decided to revise the time plan of the relevant Action 2 and of
sub-Actions 3.1, 3.2 and 3.3. The proposed time plan is presented in the Gantt Chart in Section
5.3.
3. Delays in signing of partnership agreements and the deposit of the first instalment occurred
due to administrative reforms and changes in the Greek Public Sector and its operators. These
resulted in a slight delay of administrative nature, but the exchange of scientific views and
collaboration among the beneficiaries took place on a regular basis. It should be noted that
despite the obstacles encountered, the contracts were signed within the time limits, as defined
in the common provisions (see Section 4.3).
4. Delay in delivering the software was due to technical reasons related to a) the compliance
between the quotes submitted by companies with the technical specifications released by
RodaxAgro (designed to serve the objectives of the project) and b) the finalisation of
parameters that will be included the IAP method (Sub-Action 3.4).

3. Δκηεηαμένη πεπίλητη (για ηιρ δπάζειρ ηος έπγος πος ςλοποιούνηαι )
3.1. Γενική Ππόοδορ
Γπάζη 1: πγθξνηήζεθε ην πκβνχιην Γηαρείξηζεο (.Γ.) ηνπ έξγνπ κε έλαλ εθπξφζσπν απφ
θάζε Γηθαηνχρν (εηαίξν), πιελ ηνπ ζπληνληζηή ν νπνίνο ζπκκεηέρεη κε ηξία κέιε πνπ θέξνπλ
δηθαίσκα ςήθνπ, θαη έλα κέινο παξαηεξεηή. Δπίζεο ζπγθξνηήζεθε ε Οκάδα Δξγαζίαο (ΟΔ)
κε 23 κέιε απφ ηνπο εηαίξνπο, ε νπνία ζρεδηάδεη θαη παξαδίδεη ηηο εθδφζεηο ηεο κεζφδνπ ΗΑΡ
(Impact Assessment Procedure). Ζ ΟΔ έρεη ή πξνγξακκαηίδεηαη λα εληζρπζεί επηζηεκνληθά απφ
μέλνπο θαη Έιιελεο εηδηθνχο ζηα αληηθείκελα ηνπ έξγνπ φπσο πξνβιέπεηαη θαη ζηελ πξφηαζε
(βι. ελφηεηα 4.1). Ζ Γξάζε πινπνηείηαη βάζεη ηνπ αξρηθνχ ρξνλνδηαγξάκκαηνο.
Γπάζη 2: Πξαγκαηνπνηείηαη ζπζηεκαηηθή κειέηε γηα ην πεδίν αλαθνξάο ηεο κεζφδνπ θαη
πξνζδηνξίδεηαη ην ππφβαζξν εξγαζίαο γηα ηε Μέζνδν Δθηίκεζεο/Ηεξάξρεζεο
Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ (IAP). πγθεθξηκέλα, αλαζθνπνχληαη νη Πιεπξέο, νη
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Δπηπηψζεηο, νη Απνδέθηεο θαη νη Παξάκεηξνη πνπ ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηε δφκεζε ηεο
κεζφδνπ, επαλαθαζνξίδνληαο ηηο αξρέο, ηα θξηηήξηα, ηηο θιάζεηο θαη ηηο ηηκέο ησλ παξακέηξσλ
(ζε ζρέζε κε ηελ 1ε έθδνζε ηεο ΗΑP απφ ηε ΡφδαμΑγξν, 2005), πνπ θαζνξίδνπλ ηελ
ζνβαξφηεηα ησλ επηπηψζεσλ. Ζ ελ ιφγσ Γξάζε δελ έρεη πεξαησζεί ιφγσ αλαζεσξήζεσλ ηεο
εκπεηξηθήο κεζφδνπ ΗΑΡ απφ ηελ ΟΔ γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαιχνληαη ζηηο ελφηεηεο 3.2 θαη
5.1.2.
Γπάζη 3: ηελ παξνχζα έθδνζε ηεο κεζφδνπ, ε ΟΔ πξνηείλεη λα εμεηάδνληαη νη άκεζεο
επηπηψζεηο πνπ βξίζθνληαη ζε άκεζε ζρέζε κε ηηο Πιεπξέο πνπ ηηο πξνθαινχλ. Δπίζεο,
πάξζεθε απφθαζε λα εμεηαζηνχλ θαη δείθηεο, νη νπνίνη είλαη πην άκεζα παξαηεξήζηκνη/
κεηξήζηκνη, έζησ θαη αλ αληαλαθινχλ πην έκκεζεο επηπηψζεηο. Οη βάζεηο δεδνκέλσλ θαη
ραξηψλ Γεσγξαθηθψλ πιεξνθνξηψλ έρνπλ αλαηεζεί ζε εηαηξεία θαη αλακέλνληαη ην
επηέκβξην (κε κηα κηθξή ρξνλν-θαζπζηέξεζε γηα ηερληθνχο ιφγνπο) θαη ε εγθαηάζηαζε ζην
πεδίν ηνπ πξνγξάκκαηνο έρεη πεξαησζεί κε ηελ ππνγξαθή ησλ ηδησηηθψλ ζπκθσλεηηθψλ
κεηαμχ θαιιηεξγεηψλ θαη ηεο ΡφδαμΑγξν. Έρεη επηπιένλ αξρίζεη ε εθπαίδεπζε ησλ
επηβιεπφλησλ γεσηερληθψλ ζηηο πεξηνρέο πινπνίεζεο βάζεη θξηηεξίσλ θαη πξνγξάκκαηνο πνπ
αλαιχεηαη ζηελ πεξηγξαθή ηνπ ηερληθνχ κέξνπο. Ζ Γξάζε απηή μεθίλεζε ζχκθσλα κε ην
πξφγξακκα θαη πινπνηείηαη θαλνληθά ζην ζχλνιν ησλ Τπν-Γξάζεσλ ηεο, κε κηα κηθξή
θαζπζηέξεζε (βι. Τπν-Γξάζε 3-4) ζηελ παξάδνζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ (βι. ελφηεηα 3.2).
Γπάζη 4: Σν ζχζηεκα ζπγθέληξσζεο ζηνηρείσλ απφ ηηο πεξηνρέο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ,
αλαγθαίσλ γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ Πξνγξάκκαηνο, γίλεηαη κε ηε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο ΔΜS
(Environmental Management System). Ζ ζπκπιήξσζε ζηνηρείσλ ζην αξρείν EMS γίλεηαη
αξρηθά κε ηα δηαζέζηκα γεληθά ζηνηρεία γηα ην αγξνηεκάρην θαη ηελ πεξηνρή. Ζ ζπγθέληξσζε
απηψλ ησλ ζηνηρείσλ γίλεηαη κε απηνςία, κε ζπλεληεχμεηο κε ηνπο παξαγσγνχο θιπ. Καηά ηελ
ίδηα πεξίνδν ζπγθεληξψλνληαη θαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο ζηαζεξέο παξακέηξνπο πνπ ζα
αμηνπνηεζνχλ γηα ηελ εθηίκεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ. Σν αξρείν EMS ζηέιλεηαη
ελεκεξσκέλν ζε κεληαία βάζε. Ζ Γξάζε πινπνηείηαη θαλνληθά θαη ρσξίο ηερληθά πξνβιήκαηα.
Γπάζη 5: Όζνλ αθνξά ζηελ έθδνζε νδεγηψλ αλά αληηθείκελν κειέηεο έρεη μεθηλήζεη ε
δηαδηθαζία γηα ηε Φπηνυγεία γηα ηελ νπνία νη νδεγίεο εθδίδνληαη ζηε βάζε ησλ πξνβιεκάησλ
πνπ δηαπίζησζαλ κε απηνςία νη επηζηήκνλεο ή θαηαδεηθλχνπλ νη ηνπηθνί γεσπφλνη. Οη νδεγίεο
γηα Οξζέο Γεσξγηθέο Πξαθηηθέο κε ζηφρν ηελ εδαθνινγηθή θαη πδξνινγηθή δηαρείξηζε
βξίζθνληαη ζε θάζε ζπγγξαθήο θαζψο θαη απηέο πνπ αθνξνχλ ζηελ βηνπνηθηιφηεηα. Ζ Γξάζε
απηή είλαη ζε εμέιημε θαη νη νδεγίεο εθδίδνληαη κε βάζε βηνινγηθέο παξακέηξνπο θαη
θαηαγξαθέο ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα.
Γπάζη 6: Ζ παξαθνινχζεζε εθαξκνγήο ησλ δξάζεσλ ζην πεδίν μεθίλεζε κε ηνπο γεσπφλνπο
ζηηο πηινηηθέο πεξηνρέο θαη έρεη μεθηλήζεη ν πνηνηηθφο έιεγρνο ηεο παξερφκελεο, απφ ηνπ
παξαγσγνχο πιεξνθνξίαο. Οη εηαίξνη έρνπλ παξαδψζεη ηηο παξακέηξνπο θαη ηα ζηνηρεία πνπ
είλαη απαξαίηεην λα ζπιιέγνληαη θαη ηα νπνία εκπινπηίδνπλ αθνινπζψληαο ηε δφκεζε ηεο
κεζφδνπ ΗΑP. Πξνγξακκαηίδεηαη εθηελήο δεηγκαηνιεςία λεξνχ θαη εδάθνπο γηα αλαιχζεηο
ηφλησλ θαη ππνιεηκκάησλ θπηνθαξκάθσλ. Οη κεηξήζεηο νξληζνπαλίδαο, εξπεηνπαλίδαο θαη
αζπφλδπισλ έρνπλ μεθηλήζεη θαη βξίζθνληαη ζε εμέιημε. Ζ Γξάζε εμειίζζεηαη ζχκθσλα κε ην
αξρηθφ πιάλν.
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Γπάζη 9: Έρνπλ γίλεη φιεο νη δξάζεηο πνπ αληηζηνηρνχλ ζην πξψην δηάζηεκα πινπνίεζεο, πνπ
αθνξνχλ ζηε γλσζηνπνίεζε ησλ ζθνπψλ ηνπ έξγνπ. Απηέο πεξηιακβάλνπλ ην δηθηπαθφ ηφπν,
επηινγή αλαγλσξίζηκνπ ινγφηππνπ, ειιεληθέο πηλαθίδεο κεγάιεο θαη κηθξέο νη νπνίεο έρνπλ
ηνπνζεηεζεί ζε δηάθνξα ζεκεία ησλ πεξηνρψλ. Σέινο έγηλαλ άηππεο παξνπζηάζεηο ησλ ζηφρσλ
ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηηο νκάδεο παξαγσγψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πξφγξακκα ζηα πιαίζηα ησλ
επηζθέςεσλ ησλ εηαίξσλ ζηηο πεξηνρέο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαζψο επίζεο θαη
επίζεκε παξνπζίαζε ηνπ ζε εκεξίδα επίζεκε ηνπ ΜΦΗ (ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο
EcoPest) πνπ αθνξνχζε ζηε ζπκβνιή ησλ πξνγξακκάησλ LIFE+, ζηα νπνία ζπκκεηέρεη ην
ΜΦΗ, ζηε λέα λνκνζεζία θαη ζηελ Κνηλή Αγξνηηθή Πνιηηηθή (ΚΑΠ). Ζ Γξάζε απηή
εμειίζζεηαη βάζεη ηνπ πξνγξακκαηηζζέληνο ρξνλνπιάλνπ.
3.2. Αξιολόγηζη ηηρ βιυζιμόηηηαρ ηυν ανηικειμένυν ηος έπγος και ηος πλάνος επγαζίαρ
Καηά ηελ πξψηε πεξίνδν πινπνίεζεο ηνπ, ην SAGE10 έγηλε απνδεθηφ:
Α) ζηηο πεξηνρέο πινπνίεζεο ηνπ απφ ηνπο ηνπηθνχο θνηλσληθνχο εηαίξνπο, νη νπνίνη έρνπλ
δειψζεη αλνηθηά ην ελδηαθέξνλ θαη ηελ ππνζηήξημε ηνπο (πρ αίηεκα ζπκκεηνρήο ζην SAGE10
απφ ηελ Δπηρείξεζε –Ξελνδνρεηαθφ ζπγθξφηεκα «COSTA NAVARINO, ζηελ Πχιν, ην νπνίν
ζπκκεηέρεη ζην Παγθφζκην Γίθηπν Μέηξεζεο Μεηαβνιψλ ηεο Αηκφζθαηξαο) θαη
Β) απφ ηνπο αξκνδίνπο θξαηηθνχο θνξείο, φπσο ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη
Σξνθίκσλ, ην νπνίν δεηά ηε ζπκκεηνρή γεσηερληθψλ ζε επηηξνπέο γηα ηε ζέζπηζε εζληθψλ
πξσηνθφιισλ παξαγσγήο θαιιηεξγεηψλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ αλάπηπμε πξαθηηθψλ πξνζηαζίαο
ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηνπ αλζξψπνπ.
Δπίζεο, ππνζηήξημε θαη αληαιιαγή επηζηεκνληθψλ απφςεσλ έρεη εμαζθαιηζηεί απφ ηνπο
γεσηερληθνχο ησλ πεξηνρψλ πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ πρ απηνχο ηεο ΔΑ Πεδψλ, ηεο Γ/λζεο
Γεσξγίαο Κππαξηζζίαο, θαζψο επίζεο θαη απφ ηα Γηνηθεηηθά πκβνχιηα ησλ Δλψζεσλ ηεο
Κξήηεο.
Βάζεη ησλ πνιχ ζεηηθψλ πξψησλ ελδείμεσλ, ηεο νηθηνζεινχο ζπκκεηνρήο ησλ παξαγσγψλ, ηεο
άξηζηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ πκπξαηηφλησλ Γηθαηνχρσλ (εηαίξσλ) θαη ηεο ζπζηεκαηηθήο
δηάρπζεο ηνπ κελχκαηνο γηα ππεπζπλφηεηα θαη γλψζε ζηελ πξσηνγελή αγξνηηθή παξαγσγή,
ζεσξείηαη φηη ηα αληηθείκελα είλαη βηψζηκα θαη νη ζηφρνη ηνπ έξγνπ εθηθηνί. Παξάιιεια κε ηελ
θνηλσληθή απνδνρή ε νπνία είλαη βαζηθφο παξάγνληαο επηηπρίαο ησλ πξνγξακκάησλ LIFE+, ην
έξγν θξίλεηαη βηψζηκν θαη βάζεη ηεο ηερληθήο πξνφδνπ πνπ έρεη επηηεπρζεί ζην δηάζηεκα ησλ 9
πξψησλ κελψλ πινπνίεζεο ηνπ. Απηφ ηζρχεη, παξά ηηο κηθξέο θαζπζηεξήζεηο πνπ έρνπλ
παξαηεξεζεί θαη νη νπνίεο σο κνλαδηθφ ζηφρν έρνπλ ηελ βειηηζηνπνίεζε ηεο κεζφδνπ IAP πνπ
απνηειεί έλα απφ ηα ‘milestones’ ηνπ έξγνπ αιιά δελ επεξεάδνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ
πξαγκαηνπνηνχληαη ζην πεδίν νη νπνίεο πινπνηνχληαη αλειιηπψο.
3.3. Πποβλήμαηα πος πποέκςταν
1. Αναζηολή επγαζιών και αποσώπηζη ηηρ Μπενακείος Φςηοπαθολογικήρ Εηαιπείαρ (ΜΦΕ) από
ηο έπγο. Ο ελ ιφγσ πκπξάηησλ Γηθαηνχρνο (ΜΦΔ, πκπξάηησλ Γηθαηνχρνο α/α 5) απφ
01/01/2011 αδπλαηεί λα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ θαη σο εθ ηνχηνπ λα αληαπνθξηζεί ζηηο
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ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ ζηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ιφγσ απφιπζεο φινπ ηνπ πξνζσπηθνχ
ηεο εηαηξείαο εμαηηίαο νηθνλνκηθψλ δπζρεξεηψλ. Γηα ηα αλσηέξσ επηζπλάπηεηαη
θσηναληίγξαθν ηνπ ζρεηηθνχ εγγξάθνπ ηνπ Πξνέδξνπ ηεο ΜΦΔ πξνο ην πληνληζηή
(Παπάπηημα 3.3.1). Ζ εμέιημε απηή δελ ήηαλ δπλαηφλ λα πξνβιεθζεί απφ ην πληνληζηή
Γηθαηνχρν φηαλ ζπληάρζεθε θαη ππνβιήζεθε πξφηαζε ηνπ έξγνπ. Λφγσ ηεο νηθνλνκηθήο
θξίζεο, ε ΜΦΔ δελ είρε ηηο απαηηνχκελεο εηζξνέο γηα ηελ νηθνλνκηθή επηβίσζε ηεο θαη ηα
απαηηνχκελα ρξεκαηηθά δηαζέζηκα λα θαιχςεη απφ 1-1-2011 ηηο νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηεο.
Σν γεγνλφο απηφ είρε σο απνηέιεζκα ηελ απφιπζε φινπ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο θαη ηελ παχζε
ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο.
Πξνο αληηθαηάζηαζή ηνπ ξφινπ ηεο ΜΦΔ, έγηλαλ νη θάησζη ελέξγεηεο:
 Αλνηθηή πξνθήξπμε απφ ην ΜΦΗ γηα ηελ πξφζιεςε ζπλεξγάηε πνπ ζα αλαιάβεη ηελ
Δπηζηεκνληθή Γξακκαηεηαθή Τπνζηήξημε ηνπ Έξγνπ θαη ηνλ Πνηνηηθφ Έιεγρν θαη πξφνδν ησλ
παξαδνηέσλ ζε ζπλεξγαζία κε ην πληνληζηή θαη ηηο επηηξνπέο ηνπ ΜΦΗ ζεζπηζκέλεο ζηα
πιαίζηα ηεο εθαξκνγήο ζπζηήκαηνο ISO 9001. Μεηά απφ ζχζηαζε επηηξνπήο αμηνιφγεζεο
ππνςεθίσλ, θιήζεθε γηα λα αλαιάβεη ππεξεζία ε επηζηήκνλαο Γξ Δηξήλε Μαληδνχλε,
Βηνιφγνο- Πεξηβαιινληνιφγνο, ε νπνία έρεη σο θαζήθνληα: α) ηελ επηζηεκνληθή
παξαθνινχζεζε ηνπ έξγνπ θαη ησλ παξαδνηέσλ ηνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηε ζπληνλίζηξηα, β) ηνλ
έιεγρν πξνφδνπ θαη γ) ηελ επηζηεκνληθή ζπκκεηνρή ζε δξάζεηο ηνπ έξγνπ πνπ αθνξνχλ ζηε
βάζε δεδνκέλσλ θαη ηελ αλάπηπμε ηεο ΗΑΡ. Σα ζρεηηθά έγγξαθα παξαηίζεληαη ζην
Παπάπηημα 3.3.2.
 Αλαθνξηθά κε ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, δεηήζεθε
θαη ππεβιήζε πξνζθνξά απφ ην Γξ Γ. Γαξνθαιάθε, Υεκηθφ Μεραληθφ, κε κεγάιε εκπεηξία ζε
επξσπατθά πξνγξάκκαηα ηνπ FP7 (θαη Βηνκεραλίαο) θαη ζε ζέκαηα δηθηχσλ θαη δηάρπζεο
γλψζεο ζε Δπξσπατθφ επίπεδν (Παπάπηημα 3.3.3). Ο ξφινο ηνπ ζην έξγν πξνβιέπεηαη λα
είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο θαη ε παξαθνινχζεζε ησλ επηκέξνπο δξάζεσλ θαη
παξαδνηέσλ. Ζ αλάζεζε ηνπ έξγνπ ζα γίλεη κεηά ηελ απνδνρή ηνπ αηηήκαηνο γηα ηξνπνπνίεζε
απφ ηελ ΔΔ
2. Αναθεώπηζη σπονοπλάνος παπάδοζηρ ηηρ μεθόδος ΙΑP.
Οη ζηφρνη ησλ Γξάζεσλ 2 θαη 3, πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάπηπμε ηεο
κεζφδνπ ΗΑΡ (Impact Assessment Procedure), απνηεινχλ ην πην θξίζηκν ζεκείν γηα ηελ
επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ έξγνπ. Μεηά απφ ζεηξά δηαβνπιεχζεσλ θαη ζπλαληήζεσλ, νη εηαίξνη
θαηέιεμαλ πσο ε βαζηθφηεξε πξνηεξαηφηεηα ζηελ πξψηε απηή πεξίνδν ηνπ έξγνπ αθνξά ζηνλ
πξνζδηνξηζκφ ησλ θχξησλ αξρψλ θαη θξηηεξίσλ πνπ ζα δηέπνπλ ηελ θαηάξηηζε θαη
παξακεηξνπνίεζε ησλ ηξηπιεηψλ (Τπν-Γξάζε 3.1). Δπηπιένλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ πξψηε
εκπεηξηθή έθδνζε ηεο κεζφδνπ (Τπν-Γξάζε 1.2), απνθάζηζαλ λα ηξνπνπνηήζνπλ ηε
κεζνδνινγία αλάπηπμεο ηεο κεζφδνπ φπσο απηή αλαιχεηαη ζηελ Τπν-Γξάζε 3.2. ηφρνο είλαη
ε αλάπηπμε επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλεο βάζεο γηα ηε κέζνδν, δηαηεξψληαο ηνλ πινχην ηεο
πιεξνθνξίαο ηεο αξρηθήο εκπεηξηθήο έθδνζεο ηνπ 2005. ηα πιαίζηα απηά, ε ΟΔ έθξηλε φηη
απαηηείηαη ζχλζεζε κεγάινπ εχξνπο βηβιηνγξαθηθψλ δεδνκέλσλ θαη πιεζψξαο κεζνδνινγηθψλ
πξνζεγγίζεσλ, ηδηαίηεξα ιφγσ ηνπ εηεξνγελνχο βάζνπο ζην νπνίν έρνπλ εμεηαζηεί ηα δηάθνξα
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επηκέξνπο αληηθείκελα πνπ απαζρνινχλ ηε κέζνδν έσο ζήκεξα. Γηα παξάδεηγκα, ελψ ε ρξήζε
θπηνθαξκάθσλ έρεη δηεξεπλεζεί φρη κφλν βηβιηνγξαθηθά, αιιά πιένλ ειέγρεηαη θαη
λνκνζεηηθά, αληίζεηα, νη πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο απφ θαιιηεξγεηηθέο θξνληίδεο φπσο, ην
θιάδεκα ή ε θαηεξγαζία εδάθνπο, δελ έρνπλ δηεξεπλεζεί επαξθψο ζηε βηβιηνγξαθία. Καηά
ζπλέπεηα, δηεπξχλζεθε ν θχθινο ησλ εμεηαδφκελσλ κεζνδνινγηθψλ πξνζεγγίζεσλ απφ ηελ ΟΔ
(Τπν-Γξάζε 3.2). Σαπηφρξνλα, ζηελ πξψηε θάζε ηνπ έξγνπ, θξίζεθε ζθφπηκε ε αλαδήηεζε
λέσλ ζπλεξγαηψλ, νη νπνίνη ζα ιεηηνπξγνχλ σο εμσηεξηθνί εηδηθνί (φπσο έρεη δεισζεί ζηελ
Form F3) γηα ηνπο θνξείο ΜΦΗ θαη ΗΔΒ θαη, ζηα πιαίζηα δηεχξπλζεο ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο
(ΟΔ), ζα παξνπζηάζνπλ ηελ άπνςή ηνπο γηα ηε κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε αλάπηπμεο θαη
αμηνιφγεζεο (validation) ηεο ΗΑΡ. Βάζεη ησλ πξναλαθεξζέλησλ, απνθαζίζηεθε ε αλαζεψξεζε
ηνπ ρξνλνπιάλνπ πνπ αθνξά ζηε ζρεηηθή Γξάζε 2 θαη ηηο Τπν-Γξάζεηο 3.1, 3.2 θαη 3.3. Σν
πξνηεηλφκελν ρξνλνπιάλν παξνπζηάδεηαη ζηελ Δλφηεηα 5.3 ηεο παξνχζεο.
3. Καθςζηέπηζη ζηην ςπογπαθή ζςμβάζεων ζςνεπγαζίαρ μεηαξύ ηων ζςμππαηηόνηων δικαιούσων
και εκηαμίεςζηρ ηηρ ππώηηρ δόζηρ ιφγσ δηνηθεηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη αιιαγψλ ζηε ρψξα
θαη ζηνπο θνξείο ηεο. Σα παξαπάλσ είραλ σο απνηέιεζκα κηα κηθξή θαζπζηέξεζε δηνηθεηηθήο
θχζεο, ρσξίο απηφ λα ζπλεπάγεηαη φηη ε αληαιιαγή επηζηεκνληθψλ απφςεσλ δελ ιάκβαλε
ρψξα κεηαμχ ησλ εηαίξσλ. εκεηψλεηαη φηη παξά ηα εκπφδηα πνπ πξνέθπςαλ, νη ζπκβάζεηο
έγηλαλ εληφο ησλ ρξνληθψλ νξίσλ, φπσο απηά νξίδνληαη ζηηο θνηλέο δηαηάμεηο (βι. Δλφηεηα
4.3). Μεηά απφ ζχζηαζε, θάπνηα άξζξα ησλ ζπκβάζεσλ ζα ηξνπνπνηεζνχλ αθνινπζψληαο ηα
ζρφιηα ηεο ΔΔ κεηά ηελ πξψηε επίζθεςε ηεο Τπεπζχλνπ παξαθνινχζεζεο ηεο πξνφδνπ ηνπ
έξγνπ.
4. Καθςζηέπηζη ζηην ππομήθεια ηος λογιζμικού γηα ηνπο αθφινπζνπο ηερληθνχο ιφγνπο πνπ
ζρεηίδνληαη α) κε ηε ζπκθσλία ησλ πξνζθνξψλ πνπ ππεβιήζεζαλ απφ ηηο εηαηξείεο κε ηηο
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ είραλ ηεζεί απφ ηε ΡφδαμΑγξν, ψζηε λα εμππεξεηνχληαη νη ζηφρνη
ηνπ έξγνπ θαη β) κε νξηζηηθνπνίεζε ησλ παξακέηξσλ πνπ ηειηθά ζα απνθαζίζνπλ νη εηαίξνη λα
ζπκπεξηιάβνπλ ζηε κέζνδν (Τπν-Γξάζε 3.4).
4. Γιοικηηικό μέπορ
4.1. Πεπιγπαθή ηηρ διοίκηζηρ ηος έπγος
 πγθξνηήζεθε ην πκβνχιην Γηαρείξηζεο (.Γ.) ηνπ έξγνπ κε έλαλ εθπξφζσπν απφ
θάζε εηαίξν, πιελ ηνπ ζπληνληζηή ν νπνίνο ζπκκεηέρεη κε ηξία κέιε πνπ θέξνπλ δηθαίσκα
ςήθνπ, θαη έλα κέινο παξαηεξεηή, ηε Γξ Δηξήλε Μαληδνχλε (Παπάπηημα 4.1.1). Σα
θχξηα θαζήθνληα ηνπ .Γ. είλαη: α) λα ζπληνλίδεη θαηάιιεια ην πξφγξακκα β) λα
παξαθνινπζεί ηελ ζπλνιηθή επίδνζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, γ) λα δηαζθαιίδεη επαξθή
ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ εηαίξσλ, δ) λα εμαζθαιίδεη ηελ νκαιή ξνή πιεξνθνξηψλ πξνο ηελ
Δπηηξνπή, ε) λα αλαζθνπεί ηα νηθνλνκηθά ηνπ έξγνπ κε ηε βνήζεηα ηνπ Δηδηθνχ επί ησλ
Οηθνλνκηθψλ (θ. Α. Καηζάκπνπιαο) πνπ φξηζε ην ΜΦΗ, ζη) λα νξγαλψλεη θαη λα ζπληνλίδεη
ηελ παξαγσγή ησλ παξαδνηέσλ θιπ θαη δ) λα παξάγεη/επηθπξψλεη ηηο εθζέζεηο πξνφδνπ.
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 πγθξνηήζεθε ε Οκάδα Δξγαζίαο (ΟΔ) κε 23 κέιε απφ ηνπο εηαίξνπο, ε νπνία
ζρεδηάδεη θαη παξαδίδεη ηηο εθδφζεηο ηεο κεζφδνπ ΗΑΡ, φπσο απηή δηακνξθψλεηαη θαη
ειέγρεηαη/αμηνινγείηαη, κε ηε ζπκκεηνρή 2-3 ηνπιάρηζηνλ κειψλ απφ θάζε επηζηεκνληθή
νκάδα ζε θάζε ζπλάληεζε. ηα κέιε ηεο ΟΔ πεξηιακβάλνληαη εθπξφζσπνη απφ θάζε εηαίξν
(Παπάπηημα 4.1.1), θαζψο θαη εμσηεξηθνί εμεηδηθεπκέλνη επηζηήκνλεο. πγθεθξηκέλα, έρεη
εθθξαζηεί ζπλαίλεζε γηα ζπλεξγαζία απφ ηνπο επηζηήκνλεο:
1. Prof. C. Leifert, Δηδηθφο θαη χκβνπινο ηεο ΔΔ ζε αληηθείκελα νξγαληθήο γεσξγίαο θαη
δηαρείξηζεο εδάθνπο ζε νξγαληθά ζπζηήκαηα θαιιηέξγεηαο. Γξ. N. Bνιαθάθεο, Δηδηθφο
ζε αληηθείκελα δηαρείξηζεο θπηηθνχ θεθαιαίνπ (θιάδεκα-θαηάινηπα θιαδέκαηνο). Ζ
ζχκβαζε ζα ππνγξαθεί εληφο ηνπ επφκελνπ ηξηκήλνπ θαζψο ε ζπλδξνκή ησλ παξαπάλσ
εηδηθψλ θξίλεηαη αλαγθαία ζηελ θάζε αλνηρηήο δηαβνχιεπζεο φηαλ ε κέζνδνο ζα έρεη
πάξεη κηα πην ηειηθή κνξθή.
2. Γξ. Γ. Φξαγθνχιεο, Γεσπφλνο Δηδηθφο ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ θηλδχλνπ ‘Risk
Assessment’ φζνλ αθνξά ρεκηθνχο παξάγνληεο (γεσξγηθά θάξκαθα) θαη επηπηψζεηο ζε
έδαθνο θαη λεξφ. Ο Γξ. Φξαγθνχιεο έρεη πξνζθιεζεί θαη παξεπξεζεί ζε δχν
ζπλαληήζεηο ηεο ΟΔ ζηελ Θεζ/λίθε θαη ηελ Αζήλα ζηηο 8/2/2011 θαη 24/2/2011 σο
παξαηεξεηήο (δαπάλαηο ηνπ πληνληζηή) γηα λα κπνξέζεη λα θαηαλνήζεη ηε δνκή ηεο
κεζφδνπ θαη λα ππνβάιιεη ηελ δηθή ηνπ πξνζέγγηζε θαη πξφηαζε.
3. Γξεο Η. Ησαλλίδεο θαη . εκαηάθεο Δηδηθνί ζε ζέκαηα βηνπνηθηιφηεηαο, ησλ νπνίσλ ηα
ζπκβφιαηα ζπλεξγαζίαο έρνπλ ππνγξαθεί θαη ππνβιεζεί (Παπάπηημα 4.1.2).
4. Δπίζεο, έρνπλ γίλεη επαθέο θαη κε άιινπο θαηαμησκέλνπο επηζηήκνλεο (Γξ Γ. Πεξδίθεο,
Δηδηθφο εληνκνιφγνο- πξφζθιεζε απφ ΜΦΗ) θαη Γξεο Κ. Κνζκάο (Καζεγεηήο
Δδαθνινγίαο ζην Γεσπνληθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ-πξφζθιεζε απφ ΗΔΒ) θαη Κ.
Γηαλλνπνιίηεο (πξψελ Γηεπζπληήο Σκήκαηνο Εηδαληνινγίαο ΜΦΗ θαη εηδηθφο ζε ζέκαηα
δηαρείξηζεο δηδαλίσλ ζηελ ειαηνθαιιηέξγεηα) γηα ζπκκεηνρή ζηηο ζπζθέςεηο ηεο ΟΔ
φηαλ νη νκάδεο ηνπ έξγνπ έρνπλ θαηαιήμεη ζηελ πξψηε, γηα δηαβνχιεπζε, έθδνζε ηεο
κεζφδνπ ΗΑΡ.
Οη πξναλαθεξζέληεο εηδηθνί, πιελ ησλ εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ ηνπ εηαίξνπ ΔΚΒΤ, ζα
ζπλάςνπλ ζπκβφιαηα ζπλεξγαζίαο, ακέζσο πξηλ ην ζηάδην αλνηθηήο δηαβνχιεπζεο ηεο
κεζφδνπ, πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε απηήλ, φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ πξφηαζε.
πλαληήζεηο ηεο ΟΔ
Έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί 3 επίζεκεο ζπλαληήζεηο ηεο ΟΔ:
 7-8/2/2011, Θεζζαινλίθε (ΔΚΒΤ): ηα πιαίζηα ηεο ζπλάληεζεο έγηλε θαζνξηζκφο
επηζηεκνληθψλ/νηθνλνκηθψλ ππεπζχλσλ ησλ νκάδσλ θάζε θνξέα, ζπδεηήζεθαλ νη ηππηθέο
δηαδηθαζίεο θαη ν ηξφπνο δηνίθεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, θαζψο θαη νη ζηφρνη θαη ηα
παξαδνηέα ηνπ. Αθνινχζεζε αλαιπηηθή πεξηγξαθή θαη ζπδήηεζε επί ηεο κεζφδνπ IAP
πνπ πξνηάζεθε απφ ηελ ΡνδαμΑγξν (Παπάπηημα 4.1.3). Αθνινχζσο, θαηαξηίζηεθε
ζπλνπηηθφ ρξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ (κε έκθαζε ζην 1ν έηνο). Σα έγγξαθα ηεο
ζπλάληεζεο πεξηιακβάλνληαη ζην Παπάπηημα 4.1.3.
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 22-24/2/2010, Πχινο-Αζήλα: Ζ 2ε πλάληεζε ηεο ΟΔ ηνπ Πξνγξάκκαηνο SAGE10
πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Πχιν, ζηηο 22/2/2011, ζηα πιαίζηα ηεο επίζθεςεο ησλ εηαίξσλ
ζηελ πεξηνρή ηεο Υψξαο Σξηθπιίαο (νκάδα παξαγσγψλ ΝΖΛΔΑ). πκκεηείραλ ν
Πξφεδξνο θαη Αληηπξφεδξνο ηεο νκάδαο παξαγσγψλ παξέρνληαο πιεξνθνξίεο γηα ηελ
θαιιηέξγεηα θαη ηηο εθαξκνδφκελεο πξαθηηθέο, ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο δπλαηφηεηεο
ζπλεξγαζίαο ζην πξφγξακκα. Ζ ζπλάληεζε ζπλερίζηεθε ζην ΜΦΗ ζηηο 24/2/2011,
παξνπζία θαη ηεο Γξνο Α. Κνπηζνιηνχηζνπ απφ ηελ εμσηεξηθή νκάδα παξαθνινχζεζεο
ηνπ πξνγξάκκαηνο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο, έγηλαλ παξνπζηάζεηο κε ζέκα ηνπο εηαίξνπο
(ΔΘΗΑΓΔ, ΜΦΗ θαη πξνθνξηθά ΔΚΒΤ) θαη ηνπο ξφινπο ηνπο ζην έξγν, ηεο κεζφδνπ ΗΑΡ
(έθδνζε 1ε) θαη ηεο πνξείαο πινπνίεζεο ησλ δξάζεσλ, θαζψο θαη ησλ Καλφλσλ ησλ
Πξνγξακκάησλ LIFE+ (απφ ηε Γξα Κνπηζνιηνχηζνπ). Αθνινχζεζε ζπδήηεζε επί ηεο
Μεζφδνπ απφ ηελ Οκάδα Δξγαζίαο, Σα πξαθηηθά θαη νη παξνπζηάζεηο ησλ εηαίξσλ ηεο
ζπλάληεζεο ζηελ Πχιν πεξηιακβάλνληαη ζην Παπάπηημα 4.1.3.
 20-21/6/2011, Θεζζαινλίθε (ΔΚΒΤ). ηελ 3ε απηή πλάληεζε, νξηζηηθνπνηεζήθαλ ηα
παξαδνηέα ηνπ Αξρηθήο Έθζεζεο πξνο ηελ ΔΔ, έγηλε παξνπζίαζε απφ ηνλ αλάδνρν
θαηαζθεπήο ηνπ ινγηζκηθνχ/βάζεο δεδνκέλσλ θ. Υ. Σζαθψζηα (εηαηξεία CustomSoft) ηεο
πξνηεηλφκελεο δνκήο ηεο βάζεο θαη ζπδεηήζεθαλ ηερληθά ζέκαηα. Δπίζεο θαη ζε απηή ηε
ζπλάληεζε ζπδεηήζεθε ε λέα δνκή ηεο κεζφδνπ θαη παξνπζηάζηεθαλ απφ ηε
πληνλίζηξηα θαη ηε Γξα Μαληδνχλε λέεο κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο. Σα πξαθηηθά θαη
νη παξνπζηάζεηο ηεο ζπλάληεζεο πεξηιακβάλνληαη ζην Παπάπηημα 4.1.3.
Πιένλ ησλ πξναλαθεξφκελσλ επίζεκσλ ζπλαληήζεσλ, έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί άηππεο
ζπλαληήζεηο κειψλ ηεο ΟΔ (6/4/2011 θαη 2/6/2011), θαηά ηηο νπνίεο ζπδεηήζεθε ε πξφνδνο
ηνπ έξγνπ, πηζαλέο πξνζεγγίζεηο θαη βειηηψζεηο αλαθνξηθά κε ηε κέζνδν ΗΑΡ, θαζψο θαη ηα
παξαδνηέα ηνπ πξνγξάκκαηνο (Παπάπηημα 4.1.3).
4.2 Οπγανόγπαμμα ηηρ ομάδαρ ηος ππογπάμμαηορ και ηηρ διοικηηικήρ δομήρ ηος
ππογπάμμαηορ
Σν νξγαλφγξακκα ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ε δνκή δηνίθεζεο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα
παξνπζίαζεο ησλ νκάδσλ κε ηα κέιε ηνπο θαη ηνπο ξφινπο ηνπο ζην έξγν (Παπάπηημα 4.1.1).
4.3 ηάδιο ηυν διμεπών ζςμβάζευν με ηοςρ ζςμππάηηονηερ δικαιούσοςρ (ημεπομηνία
ςπογπαθήρ) και πεπιεσόμενο
Τπεγξάθεζαλ νη πκβάζεηο πλεξγαζίαο κε ηνπο ζπκπξάηηνληεο Γηθαηνχρνπο (εηαίξνπο ζην
έξγν) νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ ηνπο γεληθνχο φξνπο θαζψο θαη ηελ αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ
ππνρξεψζεσλ θάζε θνξέα (Παπάπηημα 4.3.1). Έρεη ηειεηψζεη ε εθηακίεπζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ
αλαινγνχληνο πνζνχ ηεο 1εο δφζεο πξνο φινπο ηνπο εηαίξνπο κε ηελ ππνγξαθή ησλ επηκέξνπο
πκβάζεσλ κε ην Μνπζείν Γνπιαλδξή (γηα ην ΔΚΒΤ) κε ην ΔΘΗΑΓΔ (γηα ην ΗΔΒ) θαη κε ηελ
ΡφδαμΑγξν θαη κέξνο ηνπ πνζνχ ζηε ΜΦΔ γηα ην παξαδνζέλ κέξνο ηνπ έξγνπ ηεο.
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5. Σεσνικό Μέπορ
5.1. Γπάζειρ
5.1.1. Γπάζη 1: Γενική διασείπιζη για ηον ζςνηονιζμό ηος έπγος
Τπο-Γπάζη 1.1: Γιαδικαζία Λειηοςπγίαρ ηος ππογπάμμαηορ
Καηά ηελ Τπν-Γξάζε 1 ηέζεθε ε βάζε γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο θαη ζπζηήζεθαλ νη επηηξνπέο δηαρείξηζεο θαη εξγαζίαο (βι. Δλφηεηα 4.2).
Δπίζεο, έγηλε ε θαηαλνκή εξγαζηψλ ζην πξνζσπηθφ πνπ ζπκκεηέρεη ζην πξφγξακκα.
(Παπάπηημα 4.1.1).
Τπο-Γπάζη 1.2 Πποεηοιμαζία κειμένυν επγαζίαρ για ηην μέθοδο ΙΑΡ
Σα αξρεία πνπ πεξηγξάθνπλ ηελ κεζνδνινγία ΗΑΡ φπσο είρε αλαπηπρζεί ζην παξειζφλ απφ ηε
ΡνδαμΑγξν δφζεθαλ ζηα κέιε ηεο νκάδαο εξγαζίαο. Δπίζεο, έγηλαλ παξνπζηάζεηο θαη
ζπδεηήζεηο ηεο κεζφδνπ ζηα κέιε ησλ εηαίξσλ (Παπάπηημα 4.1.3). Σα αξρεία απηά
επηθαηξνπνηνχληαη κε λέεο εθδφζεηο, κεηά ηελ νινθιήξσζε θάζε λένπ θχθινπ δηαβνχιεπζεο
ηεο OE. Δηδηθφηεξα, δφζεθαλ ζηνπο εηαίξνπο ηα αξρεία πεξηγξαθήο ηεο κεζφδνπ, ζην βαζκφ
πνπ απηή είρε αλαπηπρζεί κέρξη ην 2005. Σα αξρεία απηά δφζεθαλ ππφ κνξθή θεηκέλνπ ζηα
αγγιηθά (Παπάπηημα 5.1-1.2.1), ην νπνίν ζηελ ζπλέρεηα αλαπηχρζεθε θαη ζηα ειιεληθά
(Παπάπηημα 5.1-1.2.2). Δπίζεο, δφζεθαλ θαη ηα θχιια εξγαζίαο ηεο κεζφδνπ, φπνπ
πεξηιακβάλνληαη νη ηξηπιέηεο, νη Πιεπξέο, νη Δπηπηψζεηο, νη Απνδέθηεο θαη νη Παξάκεηξνη
(Παπάπηημα 5.1-1.2.3). Έγηλαλ δχν παξνπζηάζεηο ηεο κεζφδνπ, ε 1ε ην Μάην ηνπ 2010
(Παπάπηημα 5.1-1.2.4) θαη ε 2ε ην Φεβξνπάξην, 2011 (Παπάπηημα 4.1.3). Δπίζεο
παξαδφζεθε ην ζχλνιν ηεο βηβιηνγξαθίαο πνπ είρε αμηνπνηεζεί απφ ηελ ΡφδαμΑγξν ζηα ρξφληα
πνπ παξήιζαλ ηεο αξρηθήο κεζφδνπ (Παπάπηημα 5.1-1.2.5), κέξνο ηεο νπνίαο, κεηά απφ
επηινγή (ΜΦΗ- ΡφδαμΑγξν), ζηάιζεθε ζηνπο εηαίξνπο. Ζ απνζηνιή βηβιηνγξαθίαο θαη ε
αληαιιαγή είλαη ζπλερηδφκελε δξάζε. Αληίζηνηρε εξγαζία φζνλ αθνξά ζηελ αλαδήηεζε θαη
δηαλνκή ηεο βηβιηνγξαθίαο ζηνπο εηαίξνπο πξαγκαηνπνηείηαη θαη απφ ηνλ ζπληνληζηή, ν νπνίνο
έρεη αλαιάβεη ηελ αλαζθφπεζε ηεο ππνβιεζείζαο θαη λέαο βηβιηνγξαθίαο, ηε δηεξεχλεζε ησλ
θαηαιιήισλ κεζνδνινγηθψλ πξνζεγγίζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο λέαο ηξέρνπζαο έθδνζεο ηεο
κεζφδνπ, θαη ην ζπληνληζκφ ηεο δηαβνχιεπζεο ησλ εηαίξσλ επί απηήο. Αληίζηνηρα, νη εηαίξνη
ππνβάιινπλ πξνηεηλφκελεο επηζηεκνληθέο πεγέο. ηελ πνξεία ηνπ Έξγνπ, ε ΡφδαμΑγξν
επηθαηξνπνηεί ηα αξρεία εξγαζίαο ηεο κεζφδνπ δεκηνπξγψληαο λέα έθδνζε, θάζε θνξά πνπ
νινθιεξψλεηαη έλαο λένο θχθινο δηαβνπιεχζεσλ. Ζ πξψηε έθδνζε (ε νπνία επί ηνπ παξφληνο
θαηαξγήζεθε) νινθιεξψζεθε θαη πεξηγξάθεηαη ζην Παπάπηημα 5.1-1.2.6. Έθηνηε έρεη
μεθηλήζεη λένο θχθινο αλάπηπμεο ησλ αξρείσλ εξγαζίαο ηεο ηξέρνπζαο (ππφ αλάπηπμε)
κεζφδνπ, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηε Γξάζε 2. Γηα ηε ζπγθεθξηκέλε Γξάζε (θαη Τπν-Γξάζεηο) δελ
παξαηεξήζεθαλ ρξνληθέο θαζπζηεξήζεηο θαη δελ αληηκεησπίζηεθαλ πξνβιήκαηα πινπνίεζεο.
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5.1.2 Γπάζη 2- Δγκαηάζηαζη ηος ςπόβαθπος επγαζίαρ για ηην μέθοδο ΙΑΡ
Καηά ηε δξάζε απηή πξαγκαηνπνηείηαη ε κειέηε γηα ην πεδίν αλαθνξάο ηεο κεζφδνπ θαη
πξνζδηνξίδεηαη ην ππφβαζξν εξγαζίαο γηα ηε Μέζνδν Δθηίκεζεο/Ηεξάξρεζεο
Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ (IAP). πγθεθξηκέλα, αλαζθνπνχληαη νη Πιεπξέο, νη
Δπηπηψζεηο, νη Απνδέθηεο θαη νη Παξάκεηξνη πνπ ζα ιεθζνχλ ππφςε. Δηδηθά φζνλ αθνξά ηηο
παξακέηξνπο, γίλεηαη αμηνιφγεζε, ζεζπίδνληαη ηα θξηηήξηα επηινγήο ηνπο θαη ηνπο απνδίδεηαη
εχξνο ηηκψλ θαη βάξνο. Οη ζηφρνη ηεο παξνχζαο Γξάζεο, φπσο θαη ηεο επφκελεο Γξάζεο 3 πνπ
ζρεηίδεηαη κε ηελ θαζαπηφ κέζνδν, απνηεινχλ ην πην θξίζηκν ζεκείν γηα ηελ επίηεπμε ησλ
ζηφρσλ ηνπ έξγνπ.
ηα πιαίζηα ηεο δξάζεο απηήο, κεηά απφ ηηο ζπδεηήζεηο ηεο ΟΔ, θαζψο θαη απφ ηελ αληαιιαγή
επηζηεκνληθψλ απφςεσλ κε εμσηεξηθνχο επηζηεκνληθνχο ζπλεξγάηεο, έρνπλ απνζαθεληζηεί:
 Οη αξρέο πνπ δηέπνπλ ηηο πξνζεγγίζεηο θαη ηνπο νξηζκνχο, γηα ηελ επηινγή ησλ Πιεπξψλ
(Aspects), Δπηπηψζεσλ (Impacts), Απνδεθηψλ (Compartments) θαη Παξακέηξσλ (Parameters)
πνπ αθνξνχλ ζηελ ειαηνθαιιηέξγεηα θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ Σξηπηχρσλ
(triplets) (Τπο-Γπάζη 2.1- Μειέηε γηα ην πεδίν αλαθνξάο). Βάζεη απηψλ ησλ αξρψλ, νη
εηαίξνη θαηέλεηκαλ ηα αληηθείκελα ησλ πξνο επεμεξγαζία ελλνηψλ γηα ηηο πεξηβαιινληηθέο
Πιεπξέο θαη ηηο παξακέηξνπο ηνπο, ηηο Δπηπηψζεηο θαη ηνπο Απνδέθηεο, αλαιφγσο κε ηελ
επηζηεκνληθή εμεηδίθεπζε ηνπ θάζε θνξέα. Δηδηθά ην αληηθείκελν γηα ηελ θιίκαθα ηνπ πεδίνπ
αλαθνξάο (scope) ηεο κεζφδνπ απαζρφιεζε ηελ ΟΔ, θαη παξνπζηάδεηαη ζην Παπάπηημα 5.12.1.1. Γηα θάζε ζηνηρείν, έρεη πξνζδηνξηζηεί θαη ε επηζηεκνληθή νξνινγία, ππφ κνξθή
γισζζάξηνπ (Οη ιίζηεο κε ηηο πεξηβαιινληηθέο πιεπξέο, επηπηψζεηο, απνδέθηεο θαη
παξακέηξνπο, θαζψο θαη ηα αληίζηνηρα γισζζάξηα παξνπζηάδνληαη ζην Παπάπηημα 5.12.1.2.
 Σα θξηηήξηα γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πξναλαθεξφκελσλ ζπληζησζψλ (Τπο-Γπάζη 2.2,
Αμηνιφγεζε παξακέηξσλ: 1- ζέζπηζε θξηηεξίσλ γηα ηηο παξακέηξνπο), πνπ βαζίδνληαη ζηελ
επηζηεκνληθή γλψζε, ηελ εκπεηξία ησλ εξεπλεηψλ, ηελ επξσπατθή πνιηηηθή θαη λνκνζεζία,
θαη είλαη ελαξκνληζκέλα κε ηνπο νξηζκνχο ησλ πεξηβαιινληηθψλ πξνηχπσλ (ISO 14001 θαη
EMAS). Σαπηφρξνλα, έρεη ιεθζεί κέξηκλα ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη λα
δηεπθνιχλεηαη ε πξαθηηθή εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ.
 Οη θιάζεηο θαη νη ηηκέο γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ Παξακέηξσλ (Τπο-Γπάζη 2.3). Ωζηφζν, έρεη
επηιεγεί λα κελ απνδνζνχλ βάξε επί ηνπ παξφληνο, σζφηνπ απνθαζηζηεί ε κέζνδνο πνπ ζα
πηνζεηεζεί.
Οη κέζνδνη εξγαζίαο, ηα θξηηήξηα θαη ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην
Παπάπηημα 5.1-2.1.3. Οη Γξαζηεξηφηεηεο, νη Πιεπξέο, νη Δπηπηψζεηο, νη Απνδέθηεο, νη
Παξάκεηξνη θαη νη Σξηπιέηεο, κε ηνπο αλάινγνπο νξηζκνχο, παξνπζηάδνληαη ζην Παπάπηημα
5.1-2.1.2 (ηα δπν απηά Παξαξηήκαηα ζπληζηνχλ ηελ ηρέτοσζα έκδοζη ηης μεθόδοσ ΙΑΡ).
Όπσο πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζηελ Δλφηεηα 3.3, νη εηαίξνη (ΟΔ) ζπκθψλεζαλ φηη ν ρξφλνο
πνπ είρε πξνβιεθζεί ζηελ Πξφηαζε δελ επηηξέπεη ηελ νινθιεξσκέλε (integrated)
δηεπηζηεκνληθή εμέηαζε νιφθιεξνπ ηνπ θάζκαηνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ (activities) κε ην
νπνίν αζρνιείηαη εηδηθά ε κέζνδνο ΗΑΡ. πλεπψο, νη Γξάζεηο 2 θαη 3, φπσο θαίλεηαη
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αλαιπηηθφηεξα ζηελ Δλφηεηα 5.3, έρνπλ κεηαηξαπεί ζε ζπλερηδφκελεο δξάζεηο. Δθηηκάηαη φηη ε
ηειηθή έθδνζε ηεο κεζφδνπ ΗΑΡ θαη ε έθζεζή ηεο ζε αλνηθηή δηαβνχιεπζε ζα έρνπλ
νινθιεξσζεί απφ ηελ ΟΔ πξηλ ηελ αλάγθε ρξήζεο ηεο κεζφδνπ ζηελ πξάμε, ζχκθσλα κε ην
ρξνλνδηάγξακκα γηα ηα Παξαδνηέα. Μέρξη ηφηε ε ζπγθέληξσζε πξσηνγελψλ δεδνκέλσλ απφ
ην πεδίν (βι Γξάζε 4.1) ζα ζπλερίδεηαη ρσξίο θακία θαζπζηέξεζε.
5.1.3 Γπάζη 3: σεδιαζμόρ ηηρ μεθόδος ΙΑΡ
Τπο-Γπάζη 3.1: Μέθοδορ IAP: Θέζπιζη πεπιβαλλονηικών δεικηών επιπηώζευν /
παπαμέηπυν
Γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ηξέρνπζαο έθδνζεο ηεο κεζφδνπ, επηιέρηεθε λα εμεηάδνληαη, θαηά
θαλφλα, κφλν νη άκεζεο επηπηψζεηο πνπ πξνθαινχληαη απφ ηηο Πιεπξέο (Παπάπηημα 5.12.1.3). Ζ επηινγή απηή γίλεηαη πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξηζηεί ε εηζαγσγή πεξεηαίξσ
αβεβαηφηεηαο ιφγσ έιιεηςεο επαξθψλ ζηνηρείσλ πνπ λα επηηξέπνπλ ηελ απμεκέλε αθξίβεηα
ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο αιπζίδαο κεηαθνξάο ησλ επηπηψζεσλ. Δπνκέλσο, ζηελ παξνχζα έθδνζε
ηεο κεζφδνπ, ε ΟΔ πξνηείλεη λα εμεηάδνληαη νη άκεζεο επηπηψζεηο, θαηά αλαινγία κε ηελ
έλλνηα ησλ δεηθηψλ «Midpoint». Ωο ηέηνηεο νξίδνληαη εθείλεο νη επηπηψζεηο πνπ βξίζθνληαη ζε
άκεζε ζρέζε κε ηελ Πιεπξά πνπ πξνθαιεί ηελ επίπησζε, εληφο ηεο αιπζίδαο αίηηνπαπνηειέζκαηνο (Παπάπηημα 5.1-2.1.3). Παξφιν πνπ ηέηνηεο επηπηψζεηο παξνπζηάδνπλ, θαηά
θαλφλα, κηθξφηεξν ελδηαθέξνλ γηα ην επξχηεξν θνηλφ ζε ζρέζε κε ηηο επηπηψζεηο πνπ
ζπλδένληαη κε ηνπο δείθηεο «Endpoint», έρνπλ ην ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα φηη είλαη κεηξήζηκεο
κε κηθξφηεξε αβεβαηφηεηα, εθφζνλ κπνξνχλ λα ζπζρεηηζηνχλ αθξηβέζηεξα κε ηηο Πιεπξέο, θαη
ηηο παξακέηξνπο πνπ ηηο ραξαθηεξίδνπλ. Ζ εθηίκεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ άκεζσλ απηψλ
επηπηψζεσλ ζε επηπηψζεηο ηχπνπ Endpoint, κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε επφκελν ζηάδην.
Δθηφο απφ ηελ πξνζέγγηζε βάζεη ησλ άκεζσλ επηπηψζεσλ, πάξζεθε ε απφθαζε λα εμεηαζηνχλ
θαη δείθηεο, νη νπνίνη είλαη πην άκεζα παξαηεξήζηκνη/κεηξήζηκνη, έζησ θαη αλ αληαλαθινχλ
πην έκκεζεο επηπηψζεηο. Γηα παξάδεηγκα, ζε φ,ηη αθνξά ηε βηνπνηθηιφηεηα, ε θαηαγξαθή
άκεζσλ επηπηψζεσλ, φπσο νη ηνμηθέο επηδξάζεηο ζηνπο νξγαληζκνχο ηεο παλίδαο θαη ηεο
ρισξίδαο, δελ είλαη πξαθηηθά κεηξήζηκεο, ελψ ην έκκεζν απνηέιεζκα ζηε κεηαβνιή ηεο
πνηθηιφηεηαο είλαη δπλαηφλ λα εθηηκεζεί κεηά απφ θαηάιιειε εθπαίδεπζε (Τπν-Γξάζε 6.3).
Τπο-Γπάζη 3.2: Μέθοδορ IAP: Μέθοδορ αξιολόγηζηρ ηηρ ζημανηικόηηηαρ ηυν
επιπηώζευν.
Ζ εκπεηξηθή έθδνζε ηεο κεζφδνπ ΗΑΡ (Παπαπηήμαηα 5.1-1.2.1 θαη 5.1-1.2.2), απνηέιεζε ην
πξψην θείκελν εξγαζίαο ην νπνίν απαζρφιεζε ηελ ΟΔ. ηελ παξνχζα θάζε, ε ΟΔ
επηθεληξψλεηαη ζε λέεο πηζαλέο πξνζεγγίζεηο ζρεηηθά κε ηε κεζνδνινγία αμηνιφγεζεο θαη
ζπγθξηηηθήο ηεξάξρεζεο ησλ επηπηψζεσλ, ζε ζρέζε κε ηελ αξρηθή έθδνζε. Κχξηνο ζηφρνο ηνπ
έξγνπ είλαη ε κεηεμέιημε ηεο αξρηθήο πξνζέγγηζεο ζε έλα κεζνδνινγηθφ θαη αμηφπηζην
εξγαιείν κε φζν ην δπλαηφ βαζχηεξε επηζηεκνληθή ηεθκεξίσζε, επειημία θαη επθνιία ζηελ
εθαξκνγή ηνπ απφ θαηάιιεια εθπαηδεπκέλνπο γεσπφλνπο πεδίνπ. ηελ παξνχζα θάζε, ε ΟΔ
δηεξεπλά ηε βηβιηνγξαθία (Παπάπηημα 5.1-1.2.5) θαη επεμεξγάδεηαη δηάθνξεο κεζφδνπο, φπσο
ηα Fuzzy-Expert-Systems θαη ηελ εκπεηξηθή κέζνδν πνπ έρεη θαηαηεζεί απφ ηε ΡφδαμΑγξν
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(PLIAC), πξνθεηκέλνπ λα θαηαιήμεη ζηελ πην θαηάιιειε πξνζέγγηζε γηα ηνπο ζηφρνπο ηεο
ΗΑΡ. Δπηπιένλ, γίλεηαη δηεξεχλεζε ησλ κεζφδσλ ζρεηηθά κε ηελ αληηκεηψπηζε ηεο
αβεβαηφηεηαο, θαη ζρεηηθά κε ηελ επηθχξσζε ηεο κεζφδνπ. Αθφκε, εμεηάδεηαη ε εθαξκνγή
πξνζεγγίζεσλ πνπ λα επηηξέπνπλ ηελ θαηά ην δπλαηφλ αληηθεηκεληθή εθηίκεζε ησλ
επηπηψζεσλ. Σέινο, νη εηαίξνη εμεηάδνπλ ηηο πηζαλέο πξνζεγγίζεηο ζρεηηθά κε ηελ εμέηαζε ησλ
επηπηψζεσλ, εθηφο απφ ην πεξηβάιινλ, θαη ζε νηθνλνκηθνχο πφξνπο. Αλαιπηηθφηεξε
παξνπζίαζε επί ηεο πξνφδνπ ηεο ΟΔ ζηα πιαίζηα αλάπηπμεο ηεο κεζφδνπ ΗΑΡ γίλεηαη ζην
Παπάπηημα 5.1-2.1.3.
ε απηά ηα πιαίζηα ηεο επηζηεκνληθήο δηεξεχλεζεο, έρνπλ θιεζεί λα γλσκνδνηήζνπλ
δηαθεθξηκέλνη επηζηήκνλεο κε ζεκαληηθή εκπεηξία ζηελ αλάπηπμε αλαιφγσλ κεζφδσλ:
-Dr Γ. Φξαγθνχιεο, πνπ έρεη ζπκκεηάζρεη ζηελ αλάπηπμε ηνπ εξγαιείνπ εθηίκεζεο
πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ηεο ακπεινπξγίαο (EIOVI)
-Dr I. Dubus, ν νπνίνο έρεη αλαπηχμεη ηα εξγαιεία FOOTPRINT (FP7), θαη ν νπνίνο
εθπαίδεπζε κε ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο SAGE10 (Οθηψβξηνο 2010), κέιε ηεο ΟΔ ηνπ
ΜΦΗ θαη ηεο ΡνδαμΑγξν.
Οη κεζνδνινγηθέο πξνηάζεηο ησλ αλσηέξσ επηζηεκφλσλ παξνπζηάδνληαη ζην Παπάπηημα 5.13.2.1.
Τπο-Γπάζη 3.3: Έκθεζη ηηρ μεθόδος IAP ζε δημόζια διαβούλεςζη με ενδιαθεπόμενα
μέπη
Όπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο (Δλφηεηα 3.3), ε αλάπηπμε ηεο κεζφδνπ ζα απνηειέζεη
ζπλερηδφκελε δξάζε, ζηελ νπνία έρνπλ ήδε θιεζεί, θαη πξνβιέπεηαη λα θιεζνχλ λα
ζπκκεηάζρνπλ, εηδηθνί επηζηήκνλεο. Ζ κέζνδνο ζα εθηεζεί ζε δεκφζηα θξίζε κέζσ αλνηθηήο
δηαβνχιεπζεο, κφλν φηαλ ε ΟΔ θξίλεη φηη είλαη επαξθψο επεμεξγαζκέλε γηα λα ζπληαρζεί ε
πξψηε ηεο επίζεκε έθδνζε.
Τπο-Γπάζη 3.4: Δγκαηάζηαζη ζςζηήμαηορ για ηην ειζαγυγή δεδομένυν ζε βάζειρ
δεδομένυν και σάπηερ ςζηήμαηορ Γευγπαθικών Πληποθοπιών GIS.
Αλαθνξηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο γηα ηελ εηζαγσγή ζηνηρείσλ ζε βάζε δεδνκέλσλ
θαη ζε ζχζηεκα γεσγξαθηθψλ πιεξνθνξηψλ, ζε πξψηε θάζε, πξνζδηνξηζηήθαλ νη
πξνδηαγξαθέο ηνπ ινγηζκηθνχ (Παπάπηημα 5.1-3.4.1). Καηφπηλ, ειήθζεζαλ πξνζθνξέο απφ 3
εηαηξείεο αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ (Παπάπηημα 5.1-3.4.2). Ζ αξρηθή επηινγή ήηαλ ην ζχζηεκα
ηεο ESRI αληηπξνζσπεπφκελν απφ ηελ εηαηξεία Marathon Data Systems. Ωζηφζν, ε
πξνζθνξά πνπ εζηάιε απφ ηε Marathon Data Systems ζηηο 25.01.2011 (Παπάπηημα 5.1-3.4.2)
έδεημε θφζηνο πνπ ππεξέβαηλε θαηά 25% ην πξνβιεθζέλ, παξφηη ε δαπάλε είρε ζηεξηρζεί ζε
πιεξνθνξίεο ηνπ ίδηνπ πξνκεζεπηή. Δπηπιένλ, θξίζεθε φηη ε κειινληηθή ρξήζε ηνπ ζα είρε
ζπλερή εμάξηεζε απφ ηνλ πξνκεζεπηή, άξα θαη απφ ζπλερή ρξεκαηνδφηεζε γηα λα παξακέλεη
ιεηηνπξγηθφ. Αλαδεηήζεθε ελαιιαθηηθή ιχζε. Γφζεθαλ δχν αθφκα πξνζθνξέο, απφ ηηο
εηαηξείεο BEL Computer Systems θαη CUSTOMSOFT (Παπάπηημα 5.1-3.4.3). Σειηθά, θαη
κεηά απφ δηαβνχιεπζε κε ηνπο εηαίξνπο, επειέγε ε CUSTOMSOFT ε νπνία θαιχπηεη κε ηελ
πξνζθνξά ηεο ην ζχλνιν ησλ απαηηήζεσλ πνπ ηίζεληαη. Έθηνηε έρνπλ γίλεη πξνθαηαξθηηθέο
ζπλαληήζεηο πεξίπνπ 20 σξψλ γηα ηελ έλαξμε θαηαζθεπήο ηνπ ινγηζκηθνχ θαη έρεη ππνγξαθεί
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ζχκβαζε κεηαμχ ηεο ΡφδαμΑγξν ΔΠΔ θαη ηεο CUSTOMSOFT (Παπάπηημα 5.1-3.4.4). Ο
ρξφλνο παξάδνζεο ηνπ νινθιεξσκέλνπ έξγνπ είλαη ηξεηο εξγάζηκνη κήλεο βάζεη ηεο
πξνζθνξάο, νπφηε αλακέλεηαη ε νινθιήξσζε θαη παξάδνζε –βάζεη ηεο ζχκβαζεο- ζηηο
19.09.2011. Ζ 1ε έθδνζε ηεο αλάιπζεο έρεη ήδε νινθιεξσζεί (Παπάπηημα 5.1-3.4.5). Ζ
νινθιήξσζε ηεο ελεκέξσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ γεσγξαθηθψλ πιεξνθνξηψλ κε ζηνηρεία
αλακέλεηαη λα γίλεη ηνλ 17ν κήλα, ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα. Έρνπλ ήδε ζπκπιεξσζεί ηα
ζηνηρεία ησλ γεσγξαθηθψλ ζπληεηαγκέλσλ γηα ηα πεξηζζφηεξα (490) αγξνηεκάρηα, ελψ γηα ηα
ελαπνκέλνληα (110) αγξνηεκάρηα εθηηκάηαη φηη ζα είλαη δηαζέζηκα κέρξη ην ηέινο Ηνπιίνπ
2011. Πξνθεηκέλνπ ε θαζπζηέξεζε ιφγσ αιιαγήο ηνπ πξνκεζεπηή λα κελ επεξεάζεη ηελ
πνξεία ηνπ έξγνπ, αλαπηχρζεθε κηα λέα έθδνζε ηνπ πζηήκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο
(EMS) (Παπάπηημα 5.1-3.4.6) γηα ηελ ζπιινγή / απνδειηίσζε ησλ πξσηνγελψλ δεδνκέλσλ
απφ ηνπο επηβιέπνληεο, κε εηδηθή κέξηκλα ψζηε ε κεηαθνξά ησλ ζηνηρείσλ ζηελ βάζε
δεδνκέλσλ λα γίλεη απηφκαηα, ρσξίο λα δηαθνπεί ε εξγαζία ησλ γεσπφλσλ.
Τπο-Γπάζη 3.5 – Δγκαηάζηαζη ζηο πεδίο.
Ζ εγθαηάζηαζε ζην πεδίν, θαη ζηηο 3 πηινηηθέο πεξηνρέο ηνπ έξγνπ (Πεδά Ν. Ζξαθιείνπ,
Μεξακβέιιν Ν. Λαζηζίνπ, Υψξα Σξηθπιίαο Ν. Μεζζελίαο), έρεη νινθιεξσζεί κε ηα 600
αγξνηεκάρηα λα έρνπλ θαηαγξαθεί. Οη παξαγσγνί εγγξάθεθαλ ζην πξφγξακκα SAGE10
ππνγξάθνληαο ζρεηηθή ζχκβαζε κε ηηο νκάδεο ηνπο (Παπάπηημα 5.1-3.5.1). Αο ζεκεησζεί φηη
δφζεθε ε δπλαηφηεηα εζεινληηθήο ζπκκεηνρήο ζηα κέιε ησλ νκάδσλ απηψλ. Οη παξαγσγνί
πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην έξγν απνηεινχλ κέξνο ηνπ ζπλφινπ ησλ παξαγσγψλ νη νπνίνη έρνπλ ήδε
εληαρζεί ζε ζχζηεκα Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο ησλ νκάδσλ ηνπο είηε ζηα πιαίζηα
ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηνλ Καλ. 867/08 (νκάδεο ηεο Κξήηεο) είηε κε απηνρξεκαηνδφηεζε
(ΝΖΛΔΑ). Οη πίλαθεο α) παξαγσγψλ-ειαηψλσλ, θαζψο θαη β) νη γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο
ησλ 490 απφ ηνπο 600 ειαηψλεο (γηα ηα ελαπνκέλνληα 110 αγξνηεκάρηα εθηηκάηαη φηη ζα είλαη
δηαζέζηκα κέρξη ην ηέινο 2011), απνηππσκέλεο θαη ζε ζρεηηθνχο ράξηεο ηνπ ηζηφηνπνπ
GOOGLE EARTH παξνπζηάδνληαη ζην Παπάπηημα 5.1-3.5.2. Δπηπιένλ, ππεγξάθε
ζπκθσλεηηθφ εηδηθά γηα ην πξφγξακκα SAGE10 κεηαμχ ησλ δηνηθήζεσλ ησλ νκάδσλ θαη ηνπ
εηαίξνπ ΡνδαμΑγξν ΔΠΔ (Παπάπηημα 5.1-3.5.3). Σέινο, πξνζειήθζεθαλ νη γεσπφλνη–
επηβιέπνληεο ζηηο ηξεηο πηινηηθέο πεξηνρέο πινπνίεζεο. Οη ζπκβάζεηο ησλ γεσπφλσλ, φπνπ
αλαθέξνληαη αλαιπηηθά θαη νη ππνρξεψζεηο ηνπο ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο,
πεξηιακβάλνληαη ζην Παπάπηημα 5.1-3.5.4.
Τπο-Γπάζη 3.6 : Καηάπηιζη ηυν επιβλεπόνηυν
ηα πιαίζηα ηεο δξάζεο θαηάξηηζεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ καδηθέο επηηφπηεο επηζθέςεηο ζηηο
πεξηνρέο πινπνίεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Δηδηθφηεξα θαηά ρξνλνινγηθή ζεηξά
πξαγκαηνπνηήζεθαλ:
 22-2-2011: επίζθεςε αληηπξνζψπσλ ησλ εηαίξσλ ζηελ πεξηνρή ηεο Γ. Πεινπνλλήζνπ
(ρψξα Σξηθπιίαο-πεξηνρή Νειέα) κε ζηφρν θαηαγξαθή πξνβιεκάησλ θπηνπξνζηαζίαο,
θαιιηεξγεηηθψλ ηερληθψλ, ηχπσλ εδαθψλ, ζεκείν άληιεζεο αξδεπηηθνχ λεξνχ, βηνηφπνπ
(Ληκλνζάιαζζα ηεο Γηάινβαο) θαη παξαιαβή θαθέισλ παξαγσγψλ πξνο αλάιπζε θαη
εμέηαζε .απφ ηηο νκάδεο εξγαζίαο
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 8-4-2011: επίζθεςε αληηπξνζψπσλ ησλ εηαίξσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Μεξακβέιινπ ηνπ
Ννκνχ Λαζηζίνπ Κξήηεο κε δξάζεηο φπσο πξναλαθέξνληαη θαη
 9-4-2011: επίζθεςε αληηπξνζψπσλ ησλ εηαίξσλ ζηελ πεξηνρή Πεδψλ ηνπ Ννκνχ
Ζξαθιείνπ Κξήηεο.
ηα πιαίζηα ησλ πξναλαθεξζεηζψλ δξάζεσλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ επηζθέςεηο ζε αγξνχο
παξνπζία ησλ θαιιηεξγεηψλ θαη νη επηζθέςεηο έθιεηζαλ κε πξνθαηαξηηθέο άηππεο
παξνπζηάζεηο ησλ ζηφρσλ ηνπ έξγνπ θαη ησλ σθειεηψλ πνπ αλακέλεηαη λα έρνπλ νη ηνπηθνί
θνηλσληθνί εηαίξνη απφ ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο.
Πέξαλ απηψλ, έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί θαη επηκέξνπο επηζθέςεηο εηαίξσλ ζηηο πεξηνρέο ηνπ
πξνγξάκκαηνο γηα ηελ θαηαγξαθή πξνβιεκάησλ, παξαηεξήζεηο θαη εθπαίδεπζε, νη νπνίεο
αλαθέξνληαη ζηηο επφκελεο ελφηεηεο.
Τπο-Γπάζη 3.6.1: Καηάπηιζη ηυν ζςμβούλυν - γευπόνυν ζε θέμαηα θςηοϋγείαρ και
επιπηώζευν
Ζ θαηάξηηζε ησλ επηβιεπφλησλ ιακβάλεη ρψξαλ αδηαιείπησο, κέζσ ειεθηξνληθψλ κελπκάησλ
(e-mails) κε απνζηνιή νδεγηψλ θαη επηηφπηεο επηζθέςεηο εηδηθψλ επηζηεκφλσλ απφ ην ΜΦΗ θαη
ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ (κεηά απφ πξφζθιεζε) θαη αθνξά ηα λέα ζηνηρεία ηνπ ζπζηήκαηνο
Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο θαη ηα πξνβιήκαηα θπηνπξνζηαζίαο ζηηο ηξεηο πεξηνρέο
πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ. πκβνιή ζηελ θαηάξηηζε γίλεηαη επηπιένλ κε ηηο εηδηθέο εθζέζεηονδεγίεο πνπ εθδίδνληαη απφ ηνπο εηδηθνχο επηζηήκνλεο ηνπ ΜΦΗ (Παπάπηημα 5.1-3.6.1).
Δπηπξφζζεηα, έρνπλ γίλεη επηζθέςεηο εληνκνιφγνπ ηνπ ΜΦΗ θαη εμσηεξηθνχ ζπλεξγάηε (Γξ Γ.
Πεξδίθεο- Δληνκνιφγνπ απφ ην Γεσπνληθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ) γηα ηελ θαηαγξαθή θαη
αμηνιφγεζε εληνκνινγηθψλ ερζξψλ θαη εηδηθφηεξα γηα ηα έληνκα Ρπγρίηεο θαη Καιφθνξηο γηα
ην νπνίν έρεη ζπληαρζεί εηδηθφ έληππν θαηαγξαθήο Παπαπηήμαηα 5.1-3.6.2 ζηελ πεξηνρή ηνπ
ΝΖΛΔΑ ζηελ Πεινπφλλεζν (ε ζπκβνιή εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ γίλεηαη θαηφπηλ
πξνζθιήζεσο φπνηε θξίλεηαη αλαγθαία θαη αθνξά ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρεη εμεηδηθεπκέλν
αληηθείκελν π.ρ. ζέκαηα νηθνινγίαο θαη αλάπηπμεο ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο ησλ ερζξψλ ηεο
ειηάο κε κε ρεκηθά κέζα). Έρεη γίλεη γξαπηή ζχζηαζε/αλαθνξά γηα ηνλ ηξφπν
παξαθνινχζεζεο δεκηάο απφ εληνκνινγηθνχο ερζξνχο ζηελ Κξήηε (Παπάπηημα 5.1-3.6.1).
Δπίζεο, ελεκεξσηηθφ πιηθφ ζηέιλεηαη θαη ζε παξαγσγνχο φηαλ ηίζεηαη θάπνην εξψηεκα θαη
ππάξρεη αλνηθηή επηθνηλσλία κε κέιε ηεο ΟΔ (Παπάπηημα 5.1-3.6.3).
Τπο-Γπάζη 3.6.2: Καηάπηιζη ηυν ζςμβούλυν - γευπόνυν ζε θέμαηα εδαθολογικών και
ςδπολογικών παπαμέηπυν και επιπηώζευν.
Παξήρζε εθπαηδεπηηθφ πιηθφ γηα ζέκαηα εδαθνινγηθψλ θαη πδξνινγηθψλ παξακέηξσλ θαη
επηπηψζεσλ (Παπάπηημα 5.1-3.6.4, Παπάπηημα 5.1-3.6.5). Σν πιηθφ ζα αλαλεψλεηαη
ζπλερψο, εάλ θαη φηαλ θξίλεηαη ζθφπηκν, γηα λα εμαζθαιηζηεί φηη δελ ζα ππάξρνπλ αζαθή
ζεκεία πνπ ζα κπνξνχζαλ λα πξνθαιέζνπλ ζχγρπζε ζηνπο ηνπηθνχο γεσπφλνπο ή φηαλ ε
κέζνδνο απαηηεί εηδηθέο κεηξήζεηο in situ. Ζ θαηάξηηζε ησλ γεσπφλσλ ζα αξρίζεη άκεζα.
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Τπο-Γπάζη 3.6.3: Καηάπηιζη ηυν ζςμβούλυν - γευπόνυν ζηιρ πεπιοσέρ ςλοποίηζηρ ηος
έπγος ζε θέμαηα βιοποικιλόηηηαρ
Αληηθείκελα ηεο εθπαίδεπζεο απνηεινχλ, ζε πξψηε θάζε, ε παξαθνινχζεζε ηεο αθζνλίαο θαη
ηεο πνηθηιίαο βαζηθψλ νκάδσλ ηεο παλίδαο, γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ επηπηψζεσλ ζηε
βηνπνηθηιφηεηα κέζα απφ ηελ θαηαγξαθή ησλ θαηάιιεισλ παξακέηξσλ, θαη ε ρξήζε
εμεηδηθεπκέλνπ εμνπιηζκνχ. Δηδηθφηεξα ζε φ,ηη αθνξά ζηελ παξαθνινχζεζε ηεο παλίδαο,
έκθαζε
δίλεηαη
ζηελ
εθαξκνγή
ησλ
πξνηεηλφκελσλ
κεζφδσλ
θαη
ζηελ
αλαγλψξηζε/ηαπηνπνίεζε νξηζκέλσλ ζεκαληηθψλ εηδψλ ηεο βηνπνηθηιφηεηαο πνπ απνηεινχλ
βηνδείθηεο (Παπάπηημα 5.1-3.6.6). Ζ εθπαίδεπζε ησλ ζπκβνχισλ-γεσπφλσλ ησλ ηξηψλ
νκάδσλ παξαγσγψλ ζηε ζπιινγή θαη ηνλ έιεγρν δεδνκέλσλ βηνπνηθηιφηεηαο ήηαλ
πξνγξακκαηηζκέλν λα αξρίζεη πξηλ ην ηέινο ηνπ 6νπ κήλα ηνπ έξγνπ. Ωζηφζν, ιφγσ ηεο
θαζπζηέξεζεο ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ παξακέηξσλ ηεο ΗΑΡ, ε πξψηε εθπαίδεπζε ησλ
ζπκβνχισλ-γεσπφλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ Ηνχλην 2011. Ζ ελ ιφγσ θαζπζηέξεζε δελ
δείρλεη λα επεξεάδεη ηε ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο δξάζεο, θαζψο ε εθπαίδεπζε ησλ ζπκβνχισλγεσπφλσλ ζα πξνρσξήζεη πιένλ ζχκθσλα κε ηνλ πθηζηάκελν πξνγξακκαηηζκφ.
Τπο-Γπάζη 3.6.4: Καηάπηιζη ηυν ζςμβούλυν-γευπόνυν ζηιρ πεπιοσέρ ςλοποίηζηρ ηος
έπγος ζηην εθαπμογή ηηρ μεθόδος.
Ζ θαηάξηηζε είλαη πξάμε ζπλερήο θαη βαζηζκέλε ζηηο αλάγθεο θαη πξνβιήκαηα πνπ
αλαθχπηνπλ ζηελ πεξηνρή. Δθηελήο θχθινο θαηάξηηζεο πξνγξακκαηίδεηαη γηα ην επηέκβξην
φηαλ ηα πξνβιήκαηα θαη νη παξάκεηξνη ζα έρνπλ πιήξσο θαηαγξαθεί θαη αλαιπζεί. Ζ
θαηάξηηζε ζπλερίδεηαη, εθηφο ηνπ ινγηζκηθνχ πνπ δελ έρεη νινθιεξσζεί επί ηνπ παξφληνο απφ
ηελ ΡφδαμΑγξν.
5.1.4 Γπάζη 4: Δθαπμογή ηηρ μεθόδος ΙΑΡ ζηα ζςμπεπιλαμβανόμενα ζηο έπγο
αγποηεμάσια
Τπο-Γπάζη 4.1 : ςλλογή δεδομένυν παπαμέηπυν αγποηεμασίυν
Σν ζχζηεκα ζπγθέληξσζεο πιεξνθνξηψλ γηα ηνπο ειαηψλεο απνηειεί κέξνο ηνπ ήδε
ιεηηνπξγνχληνο πζηήκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο - EMS (Environmental
Management System), ην νπνίν έρεη ζρεδηαζηεί θαη εθαξκφδεηαη ζχκθσλα κε ην πξφηππν ISO
14001, θαη ην νπνίν αθνξά απνθιεηζηηθά ζηηο θαηαγξαθέο ησλ βαζηθψλ εθαξκνγψλ ησλ
παξάγσγσλ. Σν EMS πεξηιακβάλεη δηαδηθαζίεο, νδεγίεο εξγαζίαο, ηξφπν ιεηηνπξγίαο
θαηάξηηζε, ειέγρνπο, κεηξήζεηο, θιπ. ηα πιαίζηα ηνπ SAGE10, νη γεσπφλνη θαηαξηίδνληαη εθ
λένπ λα κεηξνχλ θαη λα θαηαγξάθνπλ λέεο θαη εκπινπηηζκέλεο ζε ζρέζε κε ην 2005
παξακέηξνπο, ζηα πιαίζηα ηεο πξνεηνηκαζίαο ηνπο γηα ηελ έλαξμε εθαξκνγήο ηεο λέαο πιένλ
κεζφδνπ ΗΑΡ πνπ ζα πξνθχςεη. Οη απαηηήζεηο γηα ηηο λέεο παξακέηξνπο δίλνληαη απφ ηνπο
εηαίξνπο, αλάινγα κε ην επηζηεκνληθφ ηνπο αληηθείκελν (Παπαπηήμαηα 5.1-4.1.1, 5.1-4.1.2).
Όιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ ζπγθεληξψλνληαη κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ θαηαρσξνχληαη ζε
έλα ζχλζεην αξρείν «EMS» (Παπάπηημα 5.1-3.4.6). Έρεη δε ιεθζεί εηδηθή κέξηκλα θαηά ην
ζρεδηαζκφ ηνπ αξρείνπ EMS ψζηε ε κεηαθνξά ησλ ζηνηρείσλ ζηελ βάζε δεδνκέλσλ λα γίλεη
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απηφκαηα, ρσξίο λα δηαθνπεί ε εξγαζία ησλ γεσπφλσλ (Τπν-Γξάζε 3.4). Σν αξρείν EMS
επηθαηξνπνηείηαη απφ ηνπο γεσπφλνπο θάζε κήλα θαη ζηέιλεηαη ζηελ ΡφδαμΑγξν γηα έιεγρν.
Οη επηζθέςεηο ησλ γεσπφλσλ ζηνπο ειαηψλεο θαηαγξάθνληαη ζε εηδηθά έληππα ηνπ ζπζηήκαηνο
σο έθζεζε επίζθεςεο αγξνχ (Παπάπηημα 5.1-4.1.3). Ζ δε ζπλνιηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ
γεσπφλσλ ζπλνςίδεηαη ζε κεληαία έθζεζε δξαζηεξηφηεηαο (Παπάπηημα 5.1-4.1.4), πνπ
ζρεδηάζηεθε απφ ηελ ΡφδαμΑγξν. Γηα ηνπο κήλεο Μάην θαη Ηνχλην 2011 ήδε ζπκπιεξψζεθαλ
νη ζρεηηθέο θαηαγξαθέο ζηα αξρεία EMS (Παπάπηημα 5.1-4.1.5) ηα αλάινγα έληππα
επίζθεςεο αγξνχ (Παπάπηημα 5.1-4.1.6) θαζψο θαη νη αληίζηνηρεο κεληαίεο εθζέζεηο
(Παπάπηημα 5.1-4.1.7)
ηνλ παξαθάησ πίλαθα ζπλνςίδνληαη ηα παξαδνηέα ζε κεληαία βάζε απφ ηνπο γεσπφλνπο:
Έκθεζη
επίζκετηρ Έκθεζη
αγπού
δπαζηηπιοηήηυν
Παπάπηημα 5.1-5.1- Παπάπηημα 5.1-4.1.3
Παπάπηημα 5.13.4.6
4.1.4
πιινγήΠαξαθνινχζεζε θάιπςεο Παξαθνινχζεζε
Απνδειηίσζε
φισλ ησλ ειαηψλσλ.
θάιπςεο φισλ ησλ
δεδνκέλσλ γηα
εξγαζηψλ.
πνιιαπιή ρξήζε
Γεληθά ζηνηρεία
Φπηνυγεία, ηπρφλ
πλνπηηθή
Δθαξκνγέο θαη ηηκέο πξνβιήκαηα, ζπιινγή
πνζνηηθή έθθξαζε
παξακέηξσλ
ζηνηρείσλ κε απηνςία
δξαζηεξηφηεηαο
EMS
Τποδείγμαηα
κοπόρ σπήζηρ

Σύποι
καηαγπαθών

Τπο-Γπάζη 4.2 Αξιολόγηζη ηυν ζημανηικών πλεςπών και επιπηώζευν και
πποζδιοπιζμόρ πεπιβαλλονηικού πποθίλ αγποηεμασίος: δελ έρεη μεθηλήζεη, βάζεη ηνπ
ρξνλνδηαγξάκκαηνο.
Τπο-Γπάζη 4.3: Πποζδιοπιζμόρ δςναμικού παπαγυγήρ αγποηεμασίος: δελ έρεη μεθηλήζεη,
βάζεη ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο.
5.1.5 Γπάζη 5: σέδιο Βεληίυζηρ-Πποηεινόμενοι και ζςμθυνούμενοι πεπιβαλλονηικοί
ζκοποί και ζηόσοι
Τπο-Γπάζη 5.1: ςμθυνία με παπαγυγούρ για ζκοπούρ και ζηόσοςρ: δελ έρεη μεθηλήζεη,
βάζεη ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο,
Τπο-Γπάζη 5.2
Τπο-Γπάζη 5.2.1: Έκδοζη οδηγιών για Φςηοϋγεία
Οη νδεγίεο πνπ είραλ εθδνζεί απφ ην ΜΦΗ έσο ηηο 30/6/2011ζρεηηθά κε ηα αληηθείκελα πνπ
θαιχπηεη ν θνξέαο, παξνπζηάδνληαη ζηα Παπαπηήμαηα 5.1-3.6.1, 5.1-3.6.2, 5.1-3.6.3, 5.14.1.2.
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Τπο-Γπάζη 5.2.2: Έκδοζη οδηγιών για Οπθέρ Γευπγικέρ Ππακηικέρ /εδαθολογική και
ςδπολογική διασείπιζη
Σν ΗΔΒ έρεη πξνγξακκαηίζεη λα παξαδψζεη ηηο Οξζέο Πξαθηηθέο ζρεηηθά κε ηελ δηαρείξηζε
λεξνχ θαη εδάθνπο, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ επηζθέςεσλ ηνπ ζηηο πηινηηθέο πεξηνρέο, πνπ
πξνγξακκαηίδνληαη γηα ηνλ Ηνχιην θαη ην επηέκβξην.
Τπο-Γπάζη 5.2.3: Έκδοζη οδηγιών για Οπθέρ Γευπγικέρ Ππακηικέρ πποζηαζίαρ ζε
ζσέζη με ηη βιοποικιλόηηηα
Γεδνκέλνπ φηη νη νξζέο γεσξγηθέο πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδνπλ ήδε νη ειαηνθαιιηεξγεηέο
θξίλνληαη ηθαλνπνηεηηθέο ζε πξψηε θάζε θαη θξίλνληαο ζθφπηκν λα πξνεγεζεί κηα πξψηε
αμηνιφγεζε ησλ επηπηψζεσλ ησλ ήδε εθαξκνδφκελσλ θαιιηεξγεηηθψλ πξαθηηθψλ ζηε
βηνπνηθηιφηεηα, απνθαζίζζεθε νη πξψηεο νδεγίεο λα εθδνζνχλ ηνλ Οθηψβξην 2011.
5.1.6 Γπάζη 6: Παπακολούθηζη και καηαγπαθή ηηρ ποπείαρ ππορ ηην αειθοπία
Τπο-Γπάζη 6.1 : Παπακολούθηζη ηηρ εθαπμογήρ ηος ζςζηήμαηορ ζηο πεδίο
Ζ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο γηα ην πξφγξακκα SAGE10
εληάζζεηαη γηα ηηο δχν νκάδεο ηεο Κξήηεο ζην ήδε απφ εηψλ παξαθνινπζνχκελν ζχζηεκα, κε
έκπεηξεο πιένλ γεσπφλνπο. Σν ίδην ζχζηεκα παξαθνινπζείηαη θαη ζηελ Υψξα Σξηθπιίαο ζηελ
Πεινπφλλεζν, κφλν πνπ εθεί ν γεσπφλνο θ. π. Ρέππαο δελ έρεη εθηεζεί ζηελ εθαξκνγή ηνπ
ζπζηήκαηνο ηνπ ΝΖΛΔΑ. Ζ παξαθνινχζεζε/έιεγρνο ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο αθνξά
ζηελ ζπγθέληξσζε ησλ απνδειηησκέλσλ πιεξνθνξηψλ γηα αμηνιφγεζε απφ ηελ ΡφδαμΑγξν, κε
βάζε ηα αξρεία EMS πνπ ζηέιλνπλ ζπλερψο επηθαηξνπνηνχκελα νη επηβιέπνληεο. Ο έιεγρνο
πεξηιακβάλεη ηελ δηεξεχλεζε ησλ ηπρφλ απνθιίζεσλ θαη αλαθνινπζηψλ, ηνλ εληνπηζκφ ιαζψλ
ζηελ ζπκπιήξσζε, ηηο ειιείςεηο, ηελ πνηφηεηα ηεο ηεθκεξίσζεο.
Τπο-Γπάζη 6.2: Δκηίμηζη ηηρ απόδοζηρ αγποηεμασίος. Ζ ελ ιφγσ Τπν-Γξάζε δελ έρεη
μεθηλήζεη, βάζεη ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο.
Τπο-Γπάζη 6.3
Τπο-Γπάζη 6.3.1: Μεηπήζειρ πεπιβαλλονηικών επιπηώζευν και παπαμέηπυν θςηοϋγείαρ
και ηηρ πύπανζηρ από θςηοπποζηαζία
ηα πιαίζηα ησλ επηζθέςεσλ ζηηο πηινηηθέο πεξηνρέο, ην ΜΦΗ έρεη πξνρσξήζεη ζε
παξαηεξήζεηο θαη θαηαγξαθέο, ακέζσο κεηά ηε ζπγθνκηδή ηνπ 2010 θαη 2011 θαη έρεη δψζεη
νδεγίεο γηα ηε ζπγθέληξσζε ζηνηρείσλ αλά αγξνηεκάρην αλαθνξηθά κε ηε θπηνυγεία, ηελ
παξαθνινχζεζε ησλ δηδαλίσλ θαη άιιεο αγξνλνκηθέο παξακέηξνπο. Δπηπξφζζεηα, ην
επηέκβξην πξνγξακκαηίδεηαη ε αλάιπζε δεηγκάησλ ρψκαηνο θαη λεξνχ γηα γ.θ.
Τπο-Γπάζη 6.3.2: Μεηπήζειρ πεπιβαλλονηικών επιπηώζευν και παπαμέηπυν εδάθοςρ και
ύδαηορ
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Ζ πξνπαξαζθεπαζηηθή θάζε γηα ηε ιήςε δεηγκάησλ εδάθνπο θαη λεξνχ γηα αλαιχζεηο (ion and
physical properties determinations) έρεη αξρίζεη θαη ζα νινθιεξσζεί εληφο ησλ επφκελσλ
εβδνκάδσλ.

Τπο-Γπάζη 6.3.3: Μεηπήζειρ πεπιβαλλονηικών επιπηώζευν και παπαμέηπυν
βιοποικιλόηηηαρ.
Μεηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ αγξνηεκαρίσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην έξγν (Μάξηηνο 201), έγηλε
ηπραία επηινγή ηνπ 5% ησλ αγξνηεκαρίσλ (πεξίπνπ 30 αγξνηεκάρηα θαηαλεκεκέλα ζηηο ηξεηο
πεξηνρέο ηνπ έξγνπ). Ζ πξαγκαηνπνίεζε κεηξήζεσλ βηνπνηθηιφηεηαο μεθίλεζε ζηηο αξρέο
Ηνπλίνπ 2011 κε εξγαζίεο πεδίνπ γηα ηελ νξληζνπαλίδα, ηελ εξπεηνπαλίδα θαη ηα ρεηξφπηεξα
(Παπάπηημα 5.1-3.6.6). Γηα ηηο αλάγθεο ηεο δξάζεο ην ΔΚΒΤ έρεη ζπλάςεη επηπιένλ ζχκβαζε
κε ηνλ θ. ηπιηαλφ εκαηάθε κε αληηθείκελν ηε κειέηε ησλ αζπνλδχισλ ζηνπο ειαηψλεο
(Παπάπηημα 4.1.2).
5.1.7 Γπάζη 7: Δπικύπυζη μεθόδος ΙΑΡ: Γελ έρεη μεθηλήζεη, βάζεη ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο.
5.1.8 Γπάζη 8: Σςποποίηζη μεθόδος ΙΑΡ υρ ειζήγηζη για καηεςθςνηήπια οδηγία ηος
EMAS ζε επίπεδο αγπού: Γελ έρεη μεθηλήζεη, βάζεη ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο.
5.1.9 Γπάζη 9: Γνυζηοποίηζη ηηρ μεθόδος ΙΑΡ
ηα πιαίζηα ηεο δξάζεο απηήο έρεη ήδε πξαγκαηνπνηεζεί κηα ζεηξά δξαζηεξηνηήησλ ε νπνία
ζηνρεχεη ζηε δηάρπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ έξγνπ πξνο ηηο δηάθνξεο νκάδεο απνδεθηψλ.
Πην ζπγθεθξηκέλα:
 Έρεη δηακνξθσζεί, θαη αλαξηεζεί ν δηαδηθηπαθφο ηφπνο γηα ην πξφγξακκα
(http://www.sage10.gr) ζηα ειιεληθά θαη ηα αγγιηθά θαζψο θαη αλαγλσξίζηκν ινγφηππν.
 Έρεη εθηππσζεί θαη ζηαιεί ζηνπο Γεσπφλνπο ε πηλαθίδα ηνπ έξγνπ (3 ηεκάρηα αλά πεξηνρή
πινπνίεζεο). Δπίζεο έρεη θηηαρηεί κηθξφηεξε πηλαθίδα (κεγέζπλζε ηνπ ελεκεξσηηθνχ
θπιιαδίνπ), ε νπνία έρεη αλαξηεζεί ζε ρψξνπο ελψζεσλ, γξαθείσλ θαη ζε πεξηνρέο κε
κεγάιε πξνζέιεπζε θνηλνχ (Παπάπηημα 5.1-9.1). Φσηνγξαθίεο απφ ηελ ηνπνζέηεζε ησλ
πηλαθίδσλ πεξηιακβάλνληαη ζην Παπάπηημα 5.1-9.1.
 Έρεη ζπληαρηεί ην πξψην ελεκεξσηηθφ θπιιάδην γηα ην πξφγξακκα, ην νπνίν δηαηέζεθε
θαηά ηε δηάξθεηα εκεξίδαο πνπ νξγάλσζε ην ΜΦΗ ζηηο 26/05/2011 (Παπάπηημα 5.1-9.2).
Σν θπιιάδην έρεη αλαξηεζεί θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ πξνγξάκκαηνο.
 Έγηλε ε πξψηε παξνπζίαζε ησλ ζηφρσλ ηνπ έξγνπ ζηα πιαίζηα κηαο επξχηεξεο
παξνπζίαζεο ηνπ ΜΦΗ κε έκθαζε ζηα Πξνγξάκκαηα LIFE+ θαη ηε ζεκαζία ηνπο ζηελ
εθαξκνγή ηεο λέαο λνκνζεζίαο (Οδεγία 128/2009) θαη KAΠ (Κνηλήο Αγξνηηθήο
Πνιηηηθήο). Ζ παξνπζίαζε έγηλε ζε επίζεκνπο επνπηεπφκελνπο θνξείο απφ ην Τπνπξγείν
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, παξνπζία ζηειερψλ ηνπο θαη ηνπ Τθππνπξγνχ ηνπ ελ
ιφγσ Τπνπξγείνπ, θαη ζε θνηλσληθνχο εηαίξνπο (εθπξφζσπνη ηεο Βηνκεραλίαο, Με
Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο) (Λεπηνκέξεηεο ζην www.ecopest.gr θαη Παπάπηημα 5.1-9.3).
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5.1.10. Γπάζη 10: Παπακολούθηζη Πποόδος ηος Ππογπάμμαηορ
Ζ παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ γίλεηαη θπξίσο απφ ηνλ πληνληζηή Γηθαηνχρν βάζεη ηνπ
ξφινπ ηνπ ζην έξγν αιιά θαη ησλ εζσηεξηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ παξνπζίαζεο ηεο πξνφδνπ
θαη ησλ πξνβιεκάησλ-χζηεκα ΗSO 9001, δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο πνπ εθαξκφδεη ην ΜΦΗ,
ηελ Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηελ Γξα Δ. Μαληδνχλε ε νπνία ειέγρεη θαη
θαηαγξάθεη ηα παξαδνηέα θαη φιε ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο εηαίξνπο (Παπάπηημα 3.3.2). Ζ
αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο ηεο ΜΦΔ θαιχπηεηαη επί ηνπ παξφληνο επαξθψο κέζσ ησλ παξαπάλσ
θαη πξνγξακκαηίδεηαη κέρξη ηελ επφκελε έθζεζε ε ζπλεξγαζία κε ηνλ Γξα Γ. Γαξνθαιάθε ν
νπνίνο ζα παξαθνινπζεί, εμσηεξηθά ην βαζκφ πινπνίεζεο ησλ δξάζεσλ ηνπ έξγνπ
(Παπάπηημα 3.3.3). Μεηά ην αίηεκα γηα ηξνπνπνίεζε (ην νπνίν ζα θαηαηεζεί ζην ακέζσο
επφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα) φζνλ αθνξά ζηε ΜΦΔ, ζα ππνγξαθεί ε χκβαζε πλεξγαζίαο κε
ην ΜΦΗ. Ζ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ κέρξη ζήκεξα είλαη ζχκθσλε κε ην πξφγξακκα ζρεδφλ ζε φια
ηα ζεκεία κε κηθξέο παξεθθιίζεηο (φπσο αλαθέξνληαη παξαπάλσ).
5.1.11. Γπάζη 11: σέδιο Γιάδοζηρ Αποηελεζμάηυν μεηά ηο LIFΔ
Ζ δεκηνπξγία ζπλεξγαζηψλ κε ηνπο ηνπηθνχο θνξείο, ε ζπλεξγαζία θπξίσο κε κέιε απφ
νξγαλσκέλεο νκάδεο παξαγσγψλ ηεο ρψξαο καο κε ηε ζπκκεηνρή ελελήληα ηξηψλ (93)
θαιιηεξγεηψλ απφ δχν γεσγξαθηθέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο καο, ε ζπλεξγαζία κε ηνπο θξαηηθνχο
θνξείο θαη ε ζπζηεκαηηθή δηάρπζε ηνπ κελχκαηνο γηα ππεπζπλφηεηα θαη γλψζε ζηελ
πξσηνγελή αγξνηηθή παξαγσγή ζέηνπλ ηηο βάζεηο γηα ηε βησζηκφηεηα ηνπ έξγνπ θαη ηελ
αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ. Δπηπξφζζεηα, εξγαιεία φπσο
ην δηθηπν δεηγκαηνιεςίαο λεξνχ/εδάθνπο, ε κέζνδνο αμηνιφγεζεο επηπηψζεσλ, ην
εθπαηδεπηηθφ πιηθφ γηα κειέηε επηπηψζεσλ θαζψο θαη ε ηζηνζειίδα ζα ζπλερίζνπλ λα
ππάξρνπλ θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ θαη αλακέλεηαη φηη ζα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ
πεξαηηέξσ αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ησλ εξγαιείσλ ηνπ έξγνπ. Θα ζπληαρζεί
μερσξηζηφ παξαδνηέν πνπ ζα θαηαηεζεί κε ηελ ηειηθή έθζεζε θαη ην νπνίν ζα πεξηγξάθεη πην
ζπγθεθξηκέλα ην «ρέδην δηάδνζεο απνηειεζκάησλ κεηά ην LIFE».
5.2. Ππόβλετη ηηρ πποόδος μέσπι ηην επόμενη έκθεζη.
ηα πιαίζηα ηεο Γξάζεο 1, ζα ζπλερηζηνχλ νη ζπζθέςεηο ηεο ΟΔ θαη ζα απνηππσζνχλ φιεο ζηα
πξαθηηθά, θαζψο επίζεο θαη ζα έρεη παξαρζεί ην θείκελν εξγαζίαο ηεο έσο ηφηε πξνφδνπ. Ωο
πξνο ηηο Γξάζεηο 2 θαη 3, εθηηκάηαη φηη ζα έρεη νινθιεξσζεί ε πξψηε έθδνζε ηεο
αλακνξθσκέλεο κεζφδνπ ΗΑΡ, θαη ζα έρνπλ μεθηλήζεη νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ αλνηθηή δεκφζηα
δηαβνχιεπζε. Δπίζεο, ζα έρνπλ νινθιεξσζεί νη πξψηνη θχθινη ησλ θαηαξηίζεσλ απφ φινπο
ηνπο εηαίξνπο θαη ζα έρεη πξνεηνηκαζηεί ε δηαδηθαζία γηα ηελ ελαξκφληζε αμηνιφγεζεο
αγξνηεκαρίσλ απφ γεσπφλνπο. Ο πξψηνο θχθινο εθπαίδεπζεο ησλ γεσπφλσλ ζε ζέκαηα
εδαθνινγηθψλ θαη πδξνινγηθψλ παξακέηξσλ θαη επηπηψζεσλ (Τπν-Γξάζε 3.6.2) ζα μεθηλήζεη
άκεζα (Ηνχιην) θαη ζα νινθιεξσζεί ην επηέκβξην-Οθηψβξην. Οη δχν θχθινη ζα
πξαγκαηνπνηεζνχλ επί ηφπνπ ζην πεδίν κε έλα κηθξφ ζεσξεηηθφ κέξνο πνπ ζα ιάβεη ρψξα ζηηο
εγθαηαζηάζεηο ησλ ΔΑ θαη ηεο Οκάδαο Παξαγσγψλ Νειέα. Ζ εθπαίδεπζε ζα ζπκπέζεη κε
ηελ επνρή δεηγκαηνιεςίαο θαη παξαηεξήζεσλ. Αλαθνξηθά κε ηελ εθπαίδεπζε ησλ ζπκβνχισλΟΝΟΜΑ ΦΟΡΔΑ: ΜΦΙ
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γεσπφλσλ ζε ζέκαηα βηνπνηθηιφηεηαο (Τπν-Γξάζε 3.6.3) ζα πξνρσξήζεη πιένλ ζχκθσλα κε
ηνλ πθηζηάκελν πξνγξακκαηηζκφ θαη ε επφκελε εθπαίδεπζε ησλ ζπκβνχισλ-γεσπφλσλ ζα
πξαγκαηνπνηεζεί θαηά ην δίκελν επηέκβξηνο – Οθηψβξηνο 2011. Αθφκε, πξνβιέπεηαη φηη ζα
έρεη νινθιεξσζεί ην ινγηζκηθφ θαη ε βάζε δεδνκέλσλ γηα ηε ζχλδεζε κε GIS, θαη ζα έρνπλ
θαηαρσξεζεί νη πξψηεο βαζηθέο πιεξνθνξίεο ζηε βάζε. Ωο πξνο ηε Γξάζε 4, ζα ζπλερηζηεί ε
ζπγθέληξσζε θαη ε θαηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθαξκνγή ηεο
κεζφδνπ ΗΑΡ (επηπιένλ ησλ ζηαζεξψλ θαηαγξαθψλ πνπ πξνβιέπνληαλ ήδε απφ ην ζχζηεκα
EMS), θαη ζα έρεη ζπγθεληξσζεί φιν ην πιηθφ γηα ηελ έθδνζε ησλ Γειηίσλ Δπίδνζεο
Αγξνηεκαρίσλ θαη ηα Γειηία Γπλακηθνχ Παξάγσγεο ησλ ειαηψλσλ. ρεηηθά κε ηε Γξάζε 5,
εθηφο απφ ηηο βαζηθέο νδεγίεο Οξζήο Γεσξγηθήο Πξαθηηθήο, ζα έρνπλ ζπγθεληξσζεί επαξθείο
πιεξνθνξίεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζθνπψλ θαη ζηφρσλ αλά ειαηψλα.
πγθεθξηκέλα, ην ΗΔΒ έρεη πξνγξακκαηίζεη λα παξαδψζεη ηηο Οξζέο Πξαθηηθέο ζρεηηθά κε ηελ
δηαρείξηζε λεξνχ θαη εδάθνπο, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ επηζθέςεσλ ηνπ ζηηο πηινηηθέο πεξηνρέο,
πνπ πξνγξακκαηίδνληαη γηα ηνλ Ηνχιην θαη επηέκβξην. Δπίζεο, νη πξψηεο Οξζέο Γεσξγηθέο
Πξαθηηθέο πξνζηαζίαο ζε ζρέζε κε ηε βηνπνηθηιφηεηα ζα εθδνζνχλ ηνλ Οθηψβξην 2011,
δεδνκέλνπ φηη νη πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδνπλ ήδε νη ειαηνθαιιηεξγεηέο θξίλνληαη
ηθαλνπνηεηηθέο ζε πξψηε θάζε, θαη πξνθεηκέλνπ λα πξνεγεζεί κηα πξψηε αμηνιφγεζε ησλ
επηπηψζεσλ ησλ ήδε εθαξκνδφκελσλ θαιιηεξγεηηθψλ πξαθηηθψλ. ηα πιαίζηα ηεο Γξάζεο 6,
έρεη πξνγξακκαηηζηεί ε εζσηεξηθή Δπηζεψξεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο
Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο γηα ην Φεβξνπάξην ηνπ 2012 (κεηά ηελ ζπγθνκηδή). Δπίζεο,
εληφο ησλ εξρφκελσλ εβδνκάδσλ, ζα έρεη νινθιεξσζεί ε πξνπαξαζθεπαζηηθή θάζε γηα ηε
ιήςε δεηγκάησλ εδάθνπο θαη λεξνχ γηα αλαιχζεηο. Ζ πξνεηνηκαζία γηα ηε θάζε
δεηγκαηνιεςίαο είλαη ζε εμέιημε θαη αλακέλεηαη ε νινθιήξσζε ηεο ηνλ Αχγνπζην. Αλαθνξηθά
κε ηηο κεηξήζεηο πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ θαη παξακέηξσλ βηνπνηθηιφηεηαο, νη
δεηγκαηνιεςίεο ηεο πξψηεο θάζεο ζα ζπλερηζηνχλ έσο θαη ηνλ επηέκβξην 2011 ή ηηο αξρέο
ηνπ Οθησβξίνπ 2011, αλαιφγσο ησλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ, ιφγσ εχξνπο ησλ κεηξήζεσλ πνπ
πεξηιακβάλνπλ θαη ηα αζπφλδπια. Με ην πέξαο ησλ δεηγκαηνιεςηψλ ηεο πξψηεο θάζεο, ε
απνηχπσζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ζηα ππφ εμέηαζε αγξνηεκάρηα
κε ηε ρξήζε δεηθηψλ πνηθηιφηεηαο ζα ζπλνςίδεηαη ζε κηα πξψηε έθζεζε ε νπνία ζα ππνβιεζεί
ζηνλ πληνληζηή ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2011.
Αλαθνξηθά κε ηε Γξάζε 9, γίλεηαη ε πξνεηνηκαζία ηεο αγγιηθήο έθδνζεο ηεο ελεκεξσηηθήο
πηλαθίδαο. Παξάιιεια δεηήζεθε ζπλδξνκή επαγγεικαηία γξαθίζηα γηα ηελ έθδνζε εθηελνχο
θπιιαδίνπ (αλακέλεηαη ε έθδνζε φηαλ ζα έρεη ηειεηψζεη ε αλάπηπμε ηεο κεζφδνπ IAP εληφο
ησλ αξρψλ ηνπ 2012).
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5.3. Υπονοδιάγπαμμα ηος Ππογπάμμαηορ
Tasks/
Activities

2010

2011

4T

1T 2T

O

Overall project
schedule

Proposed

2012

3T

4T

1T 2T 3T

4T

1T
O

Start date

x

2013

x

x

2014

2T 3T 4T

Mid-Term

1T

End date

x

Actual
Sub-Action 1.1
Sub-Action 1.2
Sub-Action 2.1
Sub-Action 2.2
Sub-Action 2.3
Sub-Action 3.1
Sub-Action 3.2
Sub-Action 3.3
Sub-Action 3.4
Sub-Action 3.5
Sub-Action 3.6-1
Sub-Action 3.6-2
Sub-Action 3.6-3
Sub-Action 3.6-4
Sub-Action 3.7
Sub-Action 4.1
Sub-Action 4.2
Sub-Action 4.3

2T

O

X=Progress reports

Proposed
Actual
Proposed
Actual
Proposed
Actual
Proposed
Actual
Proposed
Actual
Proposed
Actual
Proposed
Actual
Proposed
Actual
Proposed
Actual
Proposed
Actual
Αλάινγα κε
ηηο αλάγθεο

Proposed
Actual
Proposed
Actual
Proposed
Actual
Proposed
Actual
Proposed
Actual

Αλάινγα κε
ηηο αλάγθεο
Αλάινγα κε
ηηο αλάγθεο

Proposed
Actual
Proposed
Actual
Proposed
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Tasks/
Activities

Sub-Action 5.1
Sub-Action 5.2-1
Sub-Action 5.2-2
Sub-Action 5.2-3
Sub-Action 6.1
Sub-Action 6.2
Sub-Action 6.3-1
Sub-Action 6.3-2
Sub-Action 6.3-3
Action 7
Action 8
Action 9
Sub-Action 10.1
Sub-Action 10.2

2010

2011

4T

1T 2T

2012

3T

4T

1T 2T 3T

2013

4T

1T

2014

2T 3T 4T

1T

2T

Actual
Proposed
Actual
Proposed
Actual
Proposed
Actual
Proposed
Actual
Proposed
Actual
Proposed
Actual
Proposed
Actual
Proposed
Actual
Proposed
Actual
Proposed
Actual
Proposed
Actual
Proposed
Actual
Proposed
Actual
Proposed
Actual
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7. Παπαπηήμαηα & Παπαδοηέα
7.1 ςμβάζειρ ζςνεπγαζίαρ (Partnership agreements)
Βιέπε ζρεηηθφ ζπλεκκέλν αξρείν (Παπάπηημα 4.3.1).

7.2 Πίνακαρ Παπαπηημάηυν & Παπαδοηέυν ζςνημμένυν ζηην παπούζα Έκθεζη
α/α

Παπάπηημα

1

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 3.3.1

2

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 3.3.2

3

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 3.3.3

4

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 4.1.1

5

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 4.1.2

6

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 4.1.3

7

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 4.3.1

8

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 5.1-1.2.1

9

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 5.1-1.2.2

10

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 5.1-1.2.3

11

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 5.1-1.2.4

ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΔΑ: ΜΦΙ

Πεπιγπαθή
Γηαθνπή ζπλεξγαζίαο ηεο Μπελαθείνπ Φπηνπαζνινγηθήο Δηαηξείαο
(ΜΦΔ) ζηα πιαίζηα ηνπ SAGE10
Έγγξαθα πξφζιεςεο Γξνο Μαληδνχλε Δηξήλεο, πνπ έρεη αλαιάβεη
ηελ Δπηζηεκνληθή Γξακκαηεηαθή Τπνζηήξημε ηνπ Έξγνπ θαη ηνλ
Πνηνηηθφ Έιεγρν θαη πξφνδν ησλ παξαδνηέσλ
Πξνζθνξά απφ ην Γξ Γαξνθαιάθε, Υεκηθφ Μεραληθφ, αλαθνξηθά κε
ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο
-Τπεχζπλνη γηα ηα Παξαδνηέα ηνπ Πξνγξάκκαηνο αλά εηαίξν
-πλνπηηθή θαηάζηαζε ζπκκεηερφλησλ ζην πξφγξακκα αλά
δηθαηνχρν
-Γηαρεηξηζηηθέο επηηξνπέο (πκβνχιην Γηαρείξηζεο, Οκάδα Δξγαζίαο)
πκβάζεηο ΔΚΒΤ κε εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο:
-Γξ. Η. Ησαλλίδεο, εηδηθνχ ζε ζέκαηα βηνπνηθηιφηεηαο
-θ. . εκαηάθε, κε αληηθείκελν ηε κειέηε ησλ αζπνλδχισλ ζηνπο
ειαηψλεο
πλαληήζεηο ηεο ΟΔ (Οκάδα Δξγαζίαο): Αηδέληα, Παξνπζηάζεηο,
Πξαθηηθά, Λίζηεο πκκεηερφλησλ
πκβάζεηο πλεξγαζίαο κε ηνπο ζπκπξάηηνληεο Γηθαηνχρνπο
(εηαίξνπο ζην έξγν)
Μεζνδνινγία ΗΑΡ- Πεξηγξαθή Μεζφδνπ. Έθδνζε 2005 (ΡνδαμΑγξν),
φπσο παξαδφζεθε ζηνπο εηαίξνπο θαηά ηελ έλαξμε ηνπ έξγνπ ηνλ
Οθηψβξην 2010. Αγγιηθή Έθδνζε
Μεζνδνινγία ΗΑΡ- Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Μεζφδνπ θαη Πιαίζην
Δθαξκνγήο. Διιεληθή Απφδνζε ηεο Έθδνζεο 2005 (Παξάξηεκα 5.11.2.1), φπσο παξαδφζεθε ζηνπο εηαίξνπο θαηά ηνλ Ηνχλην 2011 απφ ηε
ΡνδαμΑγξν.
Μεζνδνινγία ΗΑΡ – Έθδνζε 2005 (ΡνδαμΑγξν)
Αξρεία Δξγαζίαο. πλνδεπηηθφ αξρείν ηεο Αγγιηθήο έθδνζεο ηεο
κεζφδνπ (Παξάξηεκα 5.1-1.2.1)
Μεζνδνινγία ΗΑΡ – Έθδνζε 2005 (ΡνδαμΑγξν) - Ζ παξνπζίαζε
πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ην Γηψξγν Μηραιφπνπιν, εθπξνζψπνπ ηεο
ΡνδαμΑγξν ζηελ ΟΔ ηνπ έξγνπ, ζε άηππε ζπλάληεζε ησλ εηαίξσλ
ζηηο 25/05/10
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α/α

Παπάπηημα

12

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 5.1-1.2.5

13

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 5.1-1.2.6*

14

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 5.1-2.1.1

15

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 5.1-2.1.2*

16

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 5.1-2.1.3

17

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 5.1-3.2.1

18

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 5.1-3.4.1

19

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 5.1-3.4.2

20

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 5.1-3.4.3

21

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 5.1-3.4.4

22

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 5.1.-3.4.5

ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΔΑ: ΜΦΙ

Πεπιγπαθή
-Βηβιηνγξαθία πνπ παξαδφζεθε ζηνπο εηαίξνπο απφ ηε ΡνδαμΑγξν
θαη ην ΜΦΗ (ζπληνληζηή)
- Βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε Βηνπνηθηιφηεηα πνπ παξαδφζεθε απφ ην
ΔΚΒΤ.
-Απνηειέζκαηα αλαδήηεζεο απφ ηε δηεζλή βάζε δεδνκέλσλ Scopus
ζρεηηθά κε ηνπο δείθηεο επηπηψζεσλ γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν 1990 –
2010
Ζ πξψηε έθδνζε ησλ αξρείσλ εξγαζίαο ηεο κεζφδνπ ΗΑΡ φπσο
πξνέθπςε απφ ηελ πξψηε θάζε δηαβνπιεχζεσλ ησλ εηαίξσλ ηνπ
έξγνπ, πνπ νινθιεξψζεθε ηνλ Ηνχλην ηνπ 2011.
χλνςε ησλ ελαιιαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ θιίκαθαο εξγαζίαο γηα ηηο
αλάγθεο ηνπ έξγνπ
Ζ ηξέρνπζα έθδνζε ησλ αξρείσλ εξγαζίαο ηεο κεζφδνπ ΗΑΡ
(Γξαζηεξηφηεηεο, Πιεπξέο, Δπηπηψζεηο, Απνδέθηεο, Παξάκεηξνη,
Γισζζάξηα), ζε κνξθή Πίλαθα Δθηίκεζεο (Evaluation matrix)
Μεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ηξέρνπζαο
έθδνζεο ηεο κεζφδνπ ΗΑΡ: θξηηήξηα επηινγήο θαη αμηνιφγεζεο
Γξαζηεξηνηήησλ, Πιεπξψλ, Δπηπηψζεσλ, Απνδεθηψλ, Παξακέηξσλ,
θαη κεζνδνινγία ππνινγηζκνχ Γεηθηψλ Δπηπηψζεσλ.
Δπηζηεκνληθέο πξνηάζεηο εηδηθψλ επηζηεκφλσλ πνπ θιήζεθαλ λα
γλσκνδνηήζνπλ ζρεηηθά κε ηηο κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο
κεζφδνπ ΗΑΡ
Πξνδηαγξαθέο ηνπ ινγηζκηθνχ γηα ηελ εηζαγσγή ζηνηρείσλ ζε βάζε
δεδνκέλσλ πξνο ππνζηήξημε ηεο κεζφδνπ ΗΑΡ, θαη απνηχπσζή ηνπο
ζε ζχζηεκα γεσγξαθηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη ζε ζχζηεκα
γεσγξαθηθψλ πιεξνθνξηψλ
Πξνζθνξέο απφ ηηο εηαηξείεο Marathon Data Systems, BEL Computer
Systems θαη CUSTOMSOFT γηα ηελ αλάπηπμε ινγηζκηθνχ γηα ηελ
εηζαγσγή ζηνηρείσλ ζε βάζε δεδνκέλσλ πξνο ππνζηήξημε ηεο
κεζφδνπ ΗΑΡ, θαη απνηχπσζή ηνπο ζε ζχζηεκα γεσγξαθηθψλ
πιεξνθνξηψλ, θαη νηθνλνκηθή πξνζθνξά απφ ηελ εηαηξεία Marathon
Data Systems
πγθξηηηθή αμηνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ ησλ εηαηξεηψλ Marathon DS,
BEL CS, CustomSoft, ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε ινγηζκηθνχ γηα ηελ
εηζαγσγή ζηνηρείσλ ζε βάζε δεδνκέλσλ πξνο ππνζηήξημε ηεο
κεζφδνπ ΗΑΡ, θαη απνηχπσζή ηνπο ζε ζχζηεκα γεσγξαθηθψλ
πιεξνθνξηψλ
χκβαζε κεηαμχ ηεο ΡφδαμΑγξν ΔΠΔ θαη ηεο CUSTOMSOFT
ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε ινγηζκηθνχ γηα ηελ εηζαγσγή ζηνηρείσλ ζε
βάζε δεδνκέλσλ θαη πξνο ππνζηήξημε ηεο κεζφδνπ ΗΑΡ, θαη
απνηχπσζή ηνπο ζε ζχζηεκα γεσγξαθηθψλ πιεξνθνξηψλ
Πξψην ηεχρνο αλάιπζεο απφ ηελ εηαηξεία Customsoft ζρεηηθά κε ηε
ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηε δνκή ηνπ ινγηζκηθνχ πνπ ζα ππνζηεξίδεη ην
πξφγξακκα SAGE10.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 5.1-3.5.4
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 5.1-3.6.1
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 5.1-3.6.2
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 5.1-3.6.3
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 5.1-3.6.5
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 5.1-3.6.6
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 5.1-4.1.1

35

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 5.1-4.1.2
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37

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 5.1-4.1.3
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 5.1-4.1.4

38

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 5.1-4.1.5*

39

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 5.1-4.1.6

40

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 5.1-4.1.7

41

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 5.1-9.1

ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΔΑ: ΜΦΙ

Πεπιγπαθή
Πεξηγξαθή ηνπ αξρείνπ πζηήκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο
(EMS) θαη ε ζπιινγή / απνδειηίσζε ησλ πξσηνγελψλ δεδνκέλσλ απφ
ηνπο επηβιέπνληεο γεσπφλνπο.
Τπφδεηγκα ππνγεγξακκέλεο ζχκβαζεο κεηαμχ παξαγσγψλ θαη ησλ
νκάδσλ ηνπο.
Σν ζχλνιν ησλ ζπκβάζεσλ είλαη δηαζέζηκεο ζην αξρείν ηνπ
ζπληνληζηή.
Πίλαθεο εγγξακκέλσλ παξαγσγψλ αλά πεξηνρή θαη ράξηεο
αγξνηεκαρίσλ
πκθσλεηηθά πνπ ππεγξάθεζαλ εηδηθά γηα ην πξφγξακκα SAGE10
κεηαμχ ησλ δηνηθήζεσλ ησλ νκάδσλ θαη ηνπ εηαίξνπ ΡνδαμΑγξν
ΔΠΔ
πκβάζεηο έξγνπ κε ηνπο εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο ΓεσπφλνποΣερλνιφγνπο Γεσπνλίαο ζηηο πηινηηθέο πεξηνρέο ηνπ πξνγξάκκαηνο,
γηα ινγαξηαζκφ ησλ νκάδσλ παξαγσγψλ.
Αλαθνξά γηα ηνπο εληνκνινγηθνχο ερζξνχο ηεο ειηάο ζηηο πηινηηθέο
πεξηνρέο ηνπ Πξνγξάκκαηνο LIFE SAGE θαη ζρεηηθφ εθπαηδεπηηθφ
πιηθφ.
Φφξκα θαηαγξαθήο εληνκνινγηθψλ ερζξψλ (Καιφθνξηο)
Απάληεζε ζε εξψηεκα ηνπ πξνέδξνπ ηεο νκάδαο Παξαγσγψλ
Νειέαο, αλαθνξηθά κε ηα πιενλεθηήκαηα ησλ αθξνθπζίσλ ρακειήο
δηαζπνξάο.
Γεηγκαηνιεςία θαη πξνθαηεξγαζία εδαθηθψλ δεηγκάησλ
Οδεγίεο δεηγκαηνιεςίαο λεξνχ
Αλαθνξά 1εο θαηάξηηζεο ησλ ζπκβνχισλ-γεσπφλσλ ζε ζέκαηα
βηνπνηθηιφηεηαο
Αλαδήηεζε δεδνκέλσλ πεξηνρψλ κειέηεο
θαη Γειηίν Απνγξαθήο γηα έιεγρν ρεκηθήο πνηφηεηαο αξδεπηηθψλ
πδάησλ (επηθαλεηαθψλ θαη ππφγεησλ) ζε θιίκαθα ιεθάλεο απνξξνήο
πνηακψλ
Οδεγίεο πεηξακαηηζκνχ γηα ηελ εθηίκεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο
εληνκνπαγίδσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ δάθνπ ηεο ειηάο κε ηε
κέζνδν ηεο καδηθήο παγίδεπζεο
Έθζεζε Δπίζθεςεο Αγξνχ- Τπφδεηγκα εληχπνπ
Έθζεζε δξαζηεξηνηήησλ- - Τπφδεηγκα εληχπνπ
Αξρεία EMS γηα ηνπο κήλεο Μάην θαη Ηνχλην 2011 - πκπιεξσκέλα
έληππα
Έληππα επίζθεςεο αγξνχ γηα ηηο 3 πηινηηθέο πεξηνρέο ηνπ έξγνπ
(Ηνχληνο 2011) - πκπιεξσκέλα έληππα
Μεληαίεο εθζέζεηο γηα ηηο 3 πηινηηθέο πεξηνρέο ηνπ έξγνπ (Ηνχληνο
2011) - πκπιεξσκέλα έληππα
Δλεκεξσηηθέο πηλαθίδεο γηα ην πξφγξακκα θαη θσηνγξαθίεο απφ ηελ
ηνπνζέηεζε ησλ πηλαθίδσλ
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Παπάπηημα
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 5.1-9.2

43

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 5.1-9.3

44

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 7.4.1

Πεπιγπαθή
Δλεκεξσηηθφ θπιιάδην ηνπ πξνγξάκκαηνο
Πξψηε παξνπζίαζε ησλ ζηφρσλ ηνπ έξγνπ ζηα πιαίζηα κηαο
επξχηεξεο παξνπζίαζεο ηνπ ΜΦΗ

Γείθηεο Απνηειεζκαηηθφηεηαο
* Γηαηίζεληαη κφλν ζε ειεθηξνληθή κνξθή.
Παπαδοηέα (από ηην ππόηαζη)

Γπάζη

Παπάπηημα

1.

Organisation chart/ Description of roles

1

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 4.1.1

2.

List of background information to be used for IAP

2

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 5.1-1.2.5

3.

First draft of Impact Assessment Procedure

3.2

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 5.1-2.1.2
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 5.1-2.1.3

4.

Registries of participating farmers and parcels

3.5

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 5.1-3.5.2

7.3 Υάπηερ
Δπί ηνπ παξφληνο, έρνπλ ηνπνζεηεζεί ηα αγξνηεκάρηα πνπ έρνπλ εληαρζεί ζην έξγν αλά
πηινηηθή πεξηνρή ζε ραξηνγξαθηθφ ππφβαζξν Google (Παπάπηημα 5.1-3.5.2). Αλαιπηηθφηεξνη
ράξηεο GIS ζα παξαδνζνχλ ζηελ πνξεία ηνπ έξγνπ.
7.4 Γείκηερ Αποηελεζμαηικόηηηαρ
Βιέπε ζρεηηθφ ζπλεκκέλν αξρείν (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 7.4.1).
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