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SAGE 10
«Establishment of Impact Assessment Procedure as a tool for the
sustainability of agro-ecosystem: the case of Mediterranean olives»

Ιζηοπικό, Όπαμα, κοπόρ
Γ. Μισαλόποςλορ - ΡοδαξΑγπο

05.02.2011 – 01/29

SAGE10 - Ιζηνξηθφ, Όξακα, θνπφο
Αιηιολόγηζη για ηην μέθοδο ΙΑΡ
Εχοντας ην 2003-4 αλαιάβεη λα ζπληάμνπκε -πεξηβαιινληηθά- Οξζέο
Διαηνθνκηθέο Πξαθηηθέο, θαη...

Εχοντας υπόψιν φηη:
Οη επηπηψζεηο ηεο γεσξγίαο ζην πεξηβάιινλ -εθηφο ειάρηζησλ εηδηθψλ
εμαηξέζεσλ- δελ είλαη ηεθκεξησκέλεο, ηνπιάρηζηνλ ζε βαζκφ πνπ λα
κπνξεί λα βαζηζηνχκε γηα νξζέο πξαθηηθέο, θαηαιήμακε ζην λα
ζρεδηάζνπκε εμ’ αξρήο κία κέζνδν* γηα ηελ φζν ην δπλαηφλ πην
αληηθεηκεληθή εθηίκεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ πξνηεξαηνηήησλ γηα θάζε
αγξνηεκάρην.
* Απηφ άιισζηε απνηειεί θαη απαίηεζε (#4.3.2) ηνπ EMAS / ISO 14001)

05.02.2011 – 02/29

SAGE10 - Ιζηνξηθφ, Όξακα, θνπφο

SAGE = Sustainable AgroEcosystems,

ή
Αεηθφξα Αγξν-Οηθνζπζηήκαηα, σο εζηηαζκέλν ζην γεσξγηθφ

πεξηβάιινλ = Μεζνγεηαθφ ειαηνδάζνο (φρη ζε εληαηηθνπνηεκέλα).

05.02.2011 – 03/29

SAGE10 - Ιζηνξηθφ, Όξακα, θνπφο
Υπηπεζίερ εκ ηος Οικοζςζηήμαηορ* ηος μεζογειακού ελαιοδάζοςρ
Παποσέρ
•πκκεηνρή ζηελ ζξέςε / πγεία (πνηφηεηα-κεζνγεηαθή δηαηξνθή) ηνπ αλζξψπνπ.
Ρςθμιζηικέρ
•πκβνιή ζηελ ξχζκηζε ηνπ θιίκαηνο κέζσ απνζήθεπζεο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα,
•Πξνζηαζία ηνπ εδάθνπο απφ δηάβξσζε,
•πκβνιή ζηελ ξχζκηζε ηνπ θχθινπ ηνπ λεξνχ.
Πολιηιζμικέρ
•Αηζζεηηθή ηνπ ηνπίνπ,
•πκβνιή ζην ηνπξηζηηθφ πξντφλ.
Υποζηηπικηικέρ
•Ρχζκηζε ησλ πιεζπζκψλ ησλ εηδψλ παλίδαο θαη ρισξίδαο (ηξνθή, αζθάιεηα)
•Γεκηνπξγία βηνκάδαο κε θσηνζχλζεζε (θπηνυγεία),
•Γεκηνπξγία γφληκνπ εδάθνπο,
•πκβνιή ζηνλ θχθιν ησλ ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ εδάθνπο,
•πκβνιή ζην ειζόδημα ηων παπαγωγών θαη ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο.

* Βάζεη Fischlin et al., 2007 – IPCC – Ecosystem services

05.02.2011 – 04/29

SAGE10 - Ιζηνξηθφ, Όξακα, θνπφο

Σν ΟΡΑΜΑ ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε ηζφξξνπε δηαηήξεζε / επαχμεζε φισλ
απηψλ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ νηθνζπζηήκαηνο, θαη ζε θάζε πεξίπησζε, ε
απνηξνπή κείσζήο ηνπο εμ αηηίαο αξλεηηθψλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ

05.02.2011 – 05/29

SAGE10 - Ιζηνξηθφ, Όξακα, θνπφο

EMAS (Καν. EC/1221/2009)
Πεξηβαιινληηθή επίπησζε: Κάζε κεηαβνιή ηνπ πεξηβάιινληνο, αξλεηηθή ή
σθέιηκε πξνμελνχκελε ελ φισ ή ελ κέξεη απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ
ειαηνθαιιηεξγεηή.

05.02.2011 – 06/29

SAGE10 - Ιζηνξηθφ, Όξακα, θνπφο

κοπόρ ηος ππογπάμμαηορ SAGE10 είλαη ε ηππνπνίεζε κεζφδνπ γηα ηελ
ιεπάπσηζη ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ [δειαδή ηνπ βαζκνχ απεηιήο /
επθαηξίαο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ειαηνθαιιηεξγεηή]

γηα θάζε κία απφ ηηο παξαπάλσ

ππεξεζίεο, ψζηε λα ζρεδηάδνληαη εχζηνρεο βειηηψζεηο κε απνδνηηθή ρξήζε
ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ θαη κέζσλ (ζρέζε: θφζηνο / φθεινο).

05.02.2011 – 07/29

SAGE10 – Ση είλαη ε κέζνδνο;
Η μέθοδορ ΙΑΡ = Impact Assessment Procedure, δειαδή είλαη ε δηαδηθαζία
γηα ηελ εθηίκεζε (δειαδή ηελ αληηθεηκεληθή θξίζε-judgement, θαη φρη ηελ
κέηξεζε*) ησλ επηπηψζεσλ, ψζηε λα κπνξνχλ λα ηεξαξρεζνχλ.

*Η άκεζε κέηξεζε φισλ ησλ επηπηηψζεσλ δελ είλαη δπλαηή.

Η κέηξεζε ελφο ππνζπλφινπ ησλ

επηπηψζεσλ είλαη κελ δπλαηή, αιιά απαηηεί πνιχ πεξηζζφηεξνπο πφξνπο θαη δηάξθεηα απφ φηη
δηαηίζεληαη ζην πξφγξακκα SAGE10.

05.02.2011 – 08/29

SAGE10 – Αξρέο Λεηηνπξγίαο
Πεδίν αλαθνξάο: Σν θάζε αγξνηεκάρην, θαη ν ρεηξηζηήο ηνπ (ηδηνθηήηεο ή κε).

Πξνδηαγξαθέο πνπ πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ε κέζνδνο ΙΑΡ:
• Δπηζηεκνληθή εγθπξφηεηα
• Δπεθηαζηκφηεηα πέξαλ ηεο ειαηνθαιιηέξγεηαο θαη ησλ πεξηνρψλ εθαξκνγήο.
• Γπλαηφηεηα εκπινπηηζκνχ, γηα ηε ζπλερή βειηίσζε ηεο κεζφδνπ.
• Μέγηζηε δπλαηή απινχζηεπζε, μεθηλψληαο απφ ηελ κέγηζηε ζχλζεζε.
• ηαζεξφηεηα απνηειεζκάησλ, αλεμάξηεησλ απφ ηελ ππνθεηκεληθή θξίζε.
• Χακειφ θφζηνο εθαξκνγήο ζηελ πξάμε.
• Αληαπνδνηηθφηεηα γηα ηνπο παξαγσγνχο

05.02.2011 – 09/29

SAGE10 – Βαζηθή δνκή ηεο κεζφδνπ
Η κέζνδνο ΙΑΡ – Βαζηθή δνκή: ην ηπίπηςσο κηαο πεξηβαιινληηθήο επίπησζεο
Πλεςπά (Aspect) – Επίπηωζη (Impact) – Αποδέκηηρ (Compartment)

ηνηρείν κηαο
δξαζηεξηφηεηαο
ηνπ παξαγσγνχ ζην
αγξνηεκάρην πνπ έρεη
θάπνηα επίδξαζε ζην
πεξηβάιινλ. Π.ρ. γηα
ηελ δξαζηεξηφηεηα
«Φπηνπξνζηαζία»
έλα απφ ηα ζηνηρεία
είλαη:
Ψεκαζμόρ με ΦΠΠ

Η εμ’ αηηίαο ηεο
πιεπξάο κεηαβνιή
ηνπ πεξηβάιινληνο
(ζεηηθή ή αξλεηηθή)

Η ζέζε εθδήισζεο ηεο κεηαβνιήο ηνπ πεξηβάιινληνο

Οη δχν πξψηνη απφ ηνπο παξαπάλσ νξηζκνχο είλαη
ιίγν-πνιχ απηνί πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην πξφηππν
ISO 14001.

05.02.2011 – 10/29

SAGE10 – Μεξηθνί νξηζκνί
Αλ ζεσξήζνπκε ηελ δξαζηεξηφηεηα σο κηα δηεξγαζία κε αιιεινδηάδνρεο
ελέξγεηεο πξνθχπηεη φηη νη δηάθνξεο ελέξγεηεο πνπ ηελ απαξηίδνπλ (ζηνηρεία ηεο
δξαζηεξηφηεηαο) κπνξεί λα έρνπλ δηαθνξεηηθέο επηπηψζεηο. Παξάδεηγκα:
Λίπανζη ελαιώνα
1. Δλέξγεηα: Απφθαζε γηα ιίπαλζε (θάιπςε ή ππέξβαζε αλαγθψλ)
2. Απφθαζε γηα ην είδνο ηεο ιίπαλζεο (π.ρ. pH θαη νμίληζε εδάθνπο)

3. Αγνξά ιηπάζκαηνο (επηινγή ηνπ πξνκεζεπηή – έκκεζε πιεπξά)
4. Μεηαθνξά ιηπάζκαηνο (CO2, αηχρεκα, ξχπαλζε λεξψλ ζηελ δηαδξνκή)
5. Απνζήθεπζε ιηπαζκάησλ (ξχπαλζε πεξηβάιινληνο ρψξνπ)

6. Χξήζε ιηπάζκαηνο (επνρή, βξνρή, αλάγθεο θπηνχ θιπ, θιπ)
7. Απφξξηςε θελψλ ζπζθεπαζίαο ιηπάζκαηνο (ξχπαλζε, CH4)

05.02.2011 – 12/29

SAGE10 – Μεξηθνί νξηζκνί
EMAS (Καν. EC/1221/2009)

An organisation shall consider the following issues in assessing the significance
of an environmental aspect:

(i) potential to cause environmental harm;
(ii) fragility of the local, regional or global environment;
(iii) size, number, frequency and reversibility of the aspect or impact;
(iv) existence and requirements of relevant environmental legislation;
(v) importance to the stakeholders and employees of the organisation.

05.02.2011 – 13/29

SAGE10 – Βαζηθά ζηνηρεία ηεο κεζφδνπ
Η κέζνδνο ΙΑΡ – Βαζηθή αξρή: Η ζεκαληηθφηεηα ηεο επίπησζεο κηαο πιεπξάο ζε
έλα αγξνηεκάρην δελ είλαη πάληα ε ίδηα. Δμαξηάηαη απφ δχν παξάγνληεο, ηνπο
εμήο:
• Πφζν επάισην είλαη ην ζπγθεθξηκέλν πεξηβάιινλ σο πξνο ηελ ζπγθεθξηκέλε
επίπησζε, θαηά ηνλ ρξφλν άζθεζεο ηεο πιεπξάο.
• Πφζν ήπηα ή βίαηα εθδειψλεηαη ε δξαζηεξηφηεηα (πιεπξά).

Η απνηχπσζε απηψλ ησλ παξαγφλησλ γίλεηαη κε ηηο παξακέηξνπο E θαη P

Οη παξάκεηξνη E θαη P

04.02.2011 – 16/29

SAGE10 – Βαζηθά ζηνηρεία ηεο κεζφδνπ
Η κέζνδνο ΙΑΡ – Βαζηθέο έλλνηεο – Ση είλαη νη παξάκεηξνη Ε θαη Ρ; (Γξάζεηο 2.1-2.3)
Οη πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο γηα ην θάζε αγξνηεκάρην εμαξηψληαη απφ ηελ
αηνκηθή ηνπ πεξηβαιινληηθή επαηζζεζία θαη απφ ηνπο ρεηξηζκνχο πνπ πθίζηαηαη.
Η πεξηβαιινληηθή επαηζζεζία ελφο αγξνηεκαρίνπ εμαξηάηαη απφ:
α. Σα εγγελή ραξαθηεξηζηηθά ηνπ (έδαθνο, θιίκα, γεηηληάζεηο θιπ)
β. Σα επίθηεηα ραξαθηεξηζηηθά, δειαδή ην πνπ έρεη θαηαιήμεη ζήκεξα σο
απνηέιεζκα ηνπ ηζηνξηθνχ ησλ ρεηξηζκψλ ηνπ (θάπνηα αιιάδνπλ, άιια φρη).
Σα ραξαθηεξηζηηθά α θαη β αλαθέξνληαη ζηελ πξνζέγγηζε εξγαζίαο σο
παξάκεηξνη E (Δnvironmental) ελψ νη ρεηξηζκνί παξαγσγνχ αλαθέξνληαη σο
παξάκεηξνη Ρ (Ρroducer’s) . Οη παξάκεηξνη P απνηεινχλ ηα θαηεμνρήλ
κεηαβιεηά ζηνηρεία ησλ πεξηβαιινληηθψλ πιεπξψλ (environmental aspects)

(Annex IV, Φχιιν 5).

04.02.2011 – 17/29

SAGE10 – Βαζηθά ζηνηρεία ηεο κεζφδνπ
Η κέζνδνο ΙΑΡ – Βαζηθέο έλλνηεο – Σα βάξε ησλ παξακέηξσλ Ε θαη Ρ (Γξάζε 2.3)
Οη παξάκεηξνη Ε θαη Ρ δελ επεξεάδνπλ φιεο ζηνλ ίδην βαζκφ ηηο επηπηψζεηο.
Μηα παξάκεηξνο κπνξεί λα είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα κηα επίπησζε, αιιά λα
επεξεάδεη ειάρηζηα κηα άιιε.
Γηα απηνχο ηνπο ιφγνπο πηνζεηήζεθε ε έλλνηα ηνπ ‘βάξνπο’ ηεο θάζε παξακέηξνπ
γηα ην θάζε ηξίπηπρν.
Σν βάξνο κηαο παξακέηξνπ γηα κηα επίπησζε (ηξίπηπρν) παίξλεη ηηκέο 0 έσο +/10, φπνπ 1 = ειάρηζηε επίδξαζε θαη 10 θαζνξηζηηθή επίδξαζε (κπνξεί λα
ζεσξεζεί θαη σο αίηην γηα ηελ επίπησζε, ζπκπίπηνληαο κε ηελ έλλνηα ηνπ
midpoint).
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SAGE10 – Βαζηθά ζηνηρεία ηεο κεζφδνπ
Η κέζνδνο ΙΑΡ – Βαζηθέο έλλνηεο – Οη ηηκέο ησλ παξακέηξσλ Ε θαη Ρ (Γξάζε 2.3)
Μεξηθέο παξάκεηξνη Ε θαη Ρ είλαη εχθνιν λα κεηξεζνχλ εξγαζηεξηαθά ή κε άιιν
ηξφπν θαη λα απνθηεζνχλ αμηφπηζηεο ηηκέο (π.ρ. βξνρνπηψζεηο).
Αιιεο παξάκεηξνη ζα ρξεηαζηεί λα εθηηκψληαη εχθνια θαη γξήγνξα απφ έλα
ηνπηθφ γεσπφλν - εθηηκεηή.
ε θάζε πεξίπησζε ε εθηίκεζε ησλ ηηκψλ ησλ παξακέηξσλ είλαη αληηθείκελν
θαηάξηηζεο, κε βάζε ηελ αξρή φηη είλαη δπλαηφλ λα επαιεζεπζνχλ.
Σν εχξνο θαη ε θιηκάθσζε ησλ ηηκψλ ησλ παξακέηξσλ νξίδεηαη απζαίξεηα,
παξάιιεια κε ην βάξνο πνπ έρνπλ γηα θάζε ηξίπηπρν.
Σν εχξνο / θιίκαθα ησλ ηηκψλ γηα κία παξάκεηξν είλαη δπλαηφλ λα δηαθέξεη
αλάινγα κε ην ηξίπηπρν ζην νπνίν ζπκκεηέρεη.
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SAGE10 – Βαζηθά ζηνηρεία ηεο κεζφδνπ
Η κέζνδνο ΙΑΡ – Βαζηθέο έλλνηεο - Δπηπηψζεηο θαη Απνδέθηεο (Γξάζε 3.1)
Οη δπλεηηθέο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ζε έλαλ ειαηψλα αλαιχνληαη ζε δχν
ζπληζηψζεο (νη νξηζκνί δίλνληαη ζην θείκελν εξγαζίαο):
α) ηελ επίπηωζη (impact) θαη
β) ηνλ αποδέκηη (receptor ή compartment. Ο φξνο endpoint θαηαξγείηαη).
Καη νη δχν έλλνηεο ρξεηάδνληαη ηελ ζπκβνιή ζαο γηα λα νξηζηηθνπνηεζνχλ.
πγθεθξηκέλα, ρξεηάδεηαη λα νξηζζνχλ ηα εμήο:
• Ση ζα ζεσξείηαη επίπησζε;

• Πνηα είλαη ηα φξηα σο πξνο (ηηο πιεπξέο θαη) ηνπο απνδέθηεο εληφο ησλ
νπνίσλ ζα εμεηάδνληαη νη επηπηψζεηο (system boundaries);
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SAGE10 – Βαζηθά ζηνηρεία ηεο κεζφδνπ
Αληηθείκελν δηεξεχλεζεο απφ ηελ νκάδα εξγαζίαο
Πεπιβαλλονηικοί δείκηερ (Environmental Indicators) (Γξάζε 3.1): ε ηι αθοπούν;

ηελ πξφηαζε εξγαζίαο έλαο πεξηβαιινληηθφο δείθηεο πεξηγξάθεη ην κέγεζνο
κηαο επίπησζεο είηε σο αηηίαο (midpoint) είηε σο απνηέιεζκα (endpoint) θαη
πεξηιακβάλεη θαη ην κέηξν (κνλάδεο) γηα ηελ έθθξαζε απηνχ ηνπ κεγέζνπο.
Δθαξκφδεηαη αθφκα θαη ζε παξακέηξνπο Δ θαη Ρ, δεδνκέλνπ φηη κεξηθέο απφ
απηέο κπνξεί λα είλαη θαζνξηζηηθέο γηα ηελ εθδήισζε ηεο επίπησζεο.
Σν ζχλνιν ησλ δεηθηψλ νθείιεη λα είλαη ηθαλφ λα πεξηγξάςεη πιήξσο ηε ζρέζε
ειαηνθαιιηέξγεηαο θαη πεξηβάιινληνο.
Οη πεξηβαιινληηθνί δείθηεο είλαη απαξαίηεηνη γηα ηελ άκεζε ή έκκεζε μέηπηζη
ηεο κεηαβνιήο ησλ επηπηψζεσλ ή ησλ αηηίσλ ηνπο π.ρ. ησλ παξακέηξσλ Ρ, θαηά
ηε δηαδηθαζία ηεο ζπλερνχο βειηίσζεο ηεο πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο.
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SAGE10 – Βαζηθά ζηνηρεία ηεο κεζφδνπ
Η κέζνδνο ΙΑΡ – Βαζηθέο έλλνηεο – Η αληηθεηκεληθή εθηίκεζε κηαο επίπησζεο.

Η ζχγθξηζε κεηαμχ επηπηψζεσλ ψζηε λα ηεξαξρεζνχλ νη ζνβαξφηεξεο γίλεηαη κε
πνζνηηθή εθηίκεζε ηεο ζεκαζίαο ηνπο, κε ηνλ εμήο ππνινγηζκφ γηα θάζε ηξίπηπρν:
ημαζία = Πιθανόηηηα x (Θεζμική απαίηηζη + Ενηαζη + Διάσςζη + Κόζηορ)
φπνπ:
P
x
(L
+
I
+
A
+ C)
Πηζαλφηεηα: Να ζπκβεί ε επίπησζε, θάζε θνξά πνπ πινπνηείηαη ε πιεπξά (0-100).
Θεζκηθή απαίηεζε: Σν εάλ ε πιεπξά παξαβηάδεη ηελ λνκνζεζία (=5) ή φρη (=0).
Δληαζε: Σν εθηηκψκελν κέγεζνο ηεο επίπησζεο (ειάρηζην = 0 κέγηζην = 5).

Δθηαζε: Σν πφζν δηαρέεηαη ε επίπησζε πέξαλ ηνπ ζεκείνπ αξρηθήο εθδήισζεο ή
απφ ην ζεκείν εθαξκνγήο ηεο πιεπξάο (Καζφινπ = 0, π.ρ. Πιαλεηηθά = 5)
Κφζηνο: Οηθνλνκηθφ θφζηνο ή ρξφλνο ή πξνζπάζεηα γηα ηελ επαλαθνξά / ζεξαπεία
ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηελ επίπησζε (Απηφκαηα = 0, Μέγηζην =5).
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SAGE10 – Βαζηθά ζηνηρεία ηεο κεζφδνπ
Η κέζνδνο ΙΑΡ – Βαζηθέο έλλνηεο – Η αληηθεηκεληθή εθηίκεζε κηαο επίπησζεο.

Η βαζκνιφγεζε γίλεηαη απφ έλα –εηδηθά θαηαξηηζκέλν- ηνπηθφ γεσπφλν, βάζεη ησλ
παξακέηξσλ Δ θαη Ρ πνπ αθνξνχλ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ειαηψλα.
Ο ίδηνο έρεη πξνεγνπκέλσο ζπγθεληξψζεη ηηο -δηαζέζηκεο- πιεξνθνξίεο γηα ηελ
ηηκή πνπ παίξλεη θάζε παξάκεηξνο Δ θαη Ρ.
Η βαζκνιφγεζε ηνπ γεσπφλνπ δελ είλαη ηειείσο απζαίξεηε. Διέγρεηαη κε βάζε ηελ
ηηκή θαη ην βάξνο ηεο θάζε παξακέηξνπ πνπ ζπκκεηέρεη ζην ηξίπηπρν.
Η επαλαιεςηκφηεηα ηεο εθηίκεζεο, ηδηαίηεξα απφ άιινπο εθηηκεηέο απνηειεί κέηξν
ηεο αληηθεηκεληθφηεηάο ηεο. Γηαζθαιίδεηαη κε θαηάξηηζε / ελαξκφληζε (calibration)
ησλ γεσπφλσλ-εθηηκεηψλ (Γξάζεηο 3.6 θαη 3.7).
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SAGE10 – Βαζηθά ζηνηρεία ηεο κεζφδνπ
Η κέζνδνο ΙΑΡ – Βαζηθέο έλλνηεο – Εκηίμηζη θαη Μέηπηζη ησλ επηπηψζεσλ.

Η ηηκή πνπ κπνξεί λα πάξεη ε ζεκαζία κηαο επίπησζεο είλαη απφ 0 έσο 2000.
Οηαλ νινθιεξσζεί ε βαζκνιφγεζε γηα φιεο ηηο επηπηψζεηο ελφο ειαηψλα, ηφηε
πξνθχπηεη ε ηξέρνπζα Πεξηβαιινληηθή Σαπηφηεηά ηνπ (Enviromental Profile) πνπ
αληηζηνηρεί ζηηο εθαξκνδφκελεο γεσξγηθέο πξαθηηθέο (αξαρλφγξακκα).
Η αληηθεηκεληθή εθηίκεζε ηεο ζεκαζίαο ησλ επηπηψζεσλ δελ απνηειεί θπζηθά
επηζηεκνληθά αθξηβή κέηξεζε ηεο ζνβαξφηεηαο ηνπο, αιιά κφλν έλα εξγαιείν γηα
κία αδξή ζχγθξηζε κεηαμχ επηπηψζεσλ (ηεξάξρεζε).
Δίλαη δπλαηφλ φκσο λα αμηνπνηεζεί γηα ηε ζπζρέηηζε ηεο αληηθεηκεληθήο εθηίκεζεο
ηεο ζεκαζίαο ησλ επηπηψζεσλ κε ηα απνηειέζκαηα κέηξεζήο ηνπο, ζε έλα πιαίζην
επηθχξσζεο , φπνπ απηφ είλαη εθηθηφ.
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SAGE10 – Βαζηθά ζηνηρεία ηεο κεζφδνπ
Η κέζνδνο ΙΑΡ – Βαζηθέο έλλνηεο – Επικύπωζη ηηρ μεθόδος με μεηπήζειρ.

Απφ ην ζχλνιν ησλ πεξηβαιινληηθψλ δεηθηψλ εληνπίδνληαη φζνη είλαη δπλαηφλ λα
ηχρνπλ άκεζεο κέηξεζεο, αμηφπηζηεο εθηίκεζεο ή ππνινγηζκνχ.
Οη κεηξήζεηο ή άιιεο κέζνδνη πξνζδηνξηζκνχ νθείινπλ λα είλαη φζν ην δπλαηφλ
ρακειφηεξνπ θφζηνπο ψζηε λα είλαη δπλαηή ε επέθηαζε ηεο κεζφδνπ (κε κεηξήζεηο
ξνπηίλαο) ρσξίο δπζβάζηαθηε επηβάξπλζε θαη κε θξηηήξην ε εθαξκνγή ηεο λα είλαη
ηειηθά αληαπνδνηηθή γηα ηνλ παξαγσγφ θαζφζνλ, φπσο έρνπκε δηαπηζηψζεη...
καηά κανόνα, πεπιβαλλονηικά ήπια διασείπιζη ιζοδςναμεί με μειωμένο
κόζηορ παπαγωγήρ.
Με βάζε ην παξαπάλσ θξηηήξην ηνπ θφζηνπο / νθέινπο, κπνξνχλ λα ζρεδηαζηνχλ
κεζνδνινγίεο (πξσηφθνια) κεηξήζεσλ γηα απνδεθηή αθξίβεηα απνηειεζκάησλ κε
ρακειφ θφζηνο;
Πνηέο ζα ήηαλ νη πξνηεξαηφηεηεο γηα κεηξήζεηο;
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