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2. Πίνακας Συντμήσεων
AUA: Agricultural University of Athens
ΓΠΑ: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Γ.Φ: Γεωργικά Φάρμακα
ΔΕΛ.ΕΠ: Δελτίο Επίδοσης
ΕΑΣ: Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών
ΕΕ: Ευρωπαϊκή Ένωση
ΕΘΙΑΓΕ: Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας
ΕΚΒΥ: Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων – Υγροτόπων
EMS: Environmental Management System
ΙΑΡ: Impact Assessment Procedure
ΙΕΒ: Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων
IR: Inception Report
ΚΑΠ: Κοινή Αγροτική Πολιτική
MTR: Midterm Report
ΜΦΕ: Μπενάκειος Φυτοπαθολογική Εταιρεία
ΜΦΙ: Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο
ΟΕ: Ομάδα Εργασίας
ΟΠ: Ομάδα Παραγωγών
ΣΔ: Συμβούλιο Διαχείρισης
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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 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 established collaboration with foreign and Greek scientists, who
were selected based on their expertise related to the tasks of the project. The Action is
implemented according to the original schedule.
Action 2: The scope of the method is systematically studied and the framework for the
environmental impact assessment and ranking, defined as the IAP Method, is established. In
order to accommodate the interactions between environmental aspects, their environmental
impacts and the compartments on which the impacts are exercised, the concept of ‘triplets’ - a
basic structure comprised of these three elements-was introduced. Fifty six (56) triplets were
suggested by the WG, after an initial screening procedure. Also, the concept of ‘parameters’
defined as the factors which influence the significance of the impact for each triplet, 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 submitted by
RodaxAgro. This action has recently been completed for the 1st version of the IAP.
Action 3: The method IAP has been developed (1st version) so far to assess the environmental
profile of individual olive groves. This is achieved on the basis of values of its specific
parameters which are sourced from the software SAGEProject (deliverable of SAGE10) 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. The
parameter values/classes are automatically allocated to respective triplets by the software
SAGEProject and the calculations of the triplets scores are performed by specifically developed
algorithms implemented in the IAP Toolbox. The triples are further ranked on the basis of their
scores (significance). The whole method IAP has undergone a first round of extended internal
consultation following the principles of DELPHI methodology. In addition to the above, thirty
environmental indicators have been proposed so far to facilitate measurement of environmental
changes at parcel or area level. Action 3 is launched as planned in the IR and all sub-actions are
properly implemented. There was a slight delay regarding the delivery of the Software (see
section 3.3). The 1st version of IAP is completed and delivered and the action is in progress
(final DL in 2014). IAP will be subjected to open consultation before its final version.
Action 4: Primary data collection system in the pilot areas, which is indispensable to the
purposes of the project, is based both on the use of EMS (Environmental Management
System), and also on the project’s database (SAGEProject). However, in contrast to the original
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method of RodaxAgro which was based only on data collected at field level, the new version of
IAP method needs a 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 are
collected either as primary values or after processing of primary data. Data from the following
different sources, i.e. EMS, SAGEProject database as well Libraries with auxiliary data all end
up to construct EMS-IAP i.e the core of IAP method where they undergo several
transformations. Collection of data in the field is implemented by means of field surveys,
farmers’ records, interviews with farmers, etc. Field data are updated in the SAGEProject and
EMS. The EMS files are submitted on a monthly basis by the local agronomists to the
Beneficiary RodaxAgro. Auxiliary data have been collected by scientists of the beneficiaries
LRI and BPI with collaboration of external experts.
The profiles of all 600 parcels have been produced with the use of the 1st version of IAP
Method and are delivered in the MTR for data sets collected in 2011. The profiles with 2012
data will be produced in the forthcoming month. In addition, Parcel Production Capacity (PPC)
data are being collected, as planned. However, the PPC approach is still under elaboration by
the WG. At present, PPC related only, to yield data (olives and olive oil quantities expressed as
kg or L per 1000 m2 of area), are presented in GIS maps. This Action is in progress.
Action 5: Instructions on good agricultural practices have been issued on a number of instances
such as control strategies of insects and weeds, pesticides handling and storage, pruning, soil
and water management and finally on preservation of biodiversity. The instructions are
communicated to farmers either directly or through agronomists after specific training by the
Beneficiaries. The first parameter-specific instructions in response to high scores of IAP
method are due in March 2013.
Action 6: Monitoring progress towards sustainability is performed in multiple ways including
regular assessments of sample parcels by the agronomists, field visits and monitoring by the
Beneficiaries and sampling of soil and ground water. Intensive sampling of harmful and
beneficial arthropods, weeds, soil and water has been initiated as a continuous action carried
out mainly by local agronomist. The baseline laboratory analyses of soil and water for the
determination of physico-chemical parameters have been performed along with those related to
pesticides and relevant metabolites residues. General site and parcel specific results are
available and Beneficiaries have used the outcome of these analyses to issue general
instructions and also assess parameters utilised by the IAP method. Regarding biodiversity, the
first measurements conducted by EKBY in 2011 and BPI in 2012 (only weed flora) are
corresponding to baseline and have been utilized to issue general guidelines.
Action 9: Several actions regarding the dissemination of the project’s 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). 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. Key events where the project was presented to different stakeholders include the 2nd
BROWSE Stakeholders Meeting in Brussels on training and awareness raising activities of
different stakeholders in agricultural areas (SAGE10 was focused on advisor training). The
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subject of this meeting was related to risks of pesticide use for humans and the environment. In
that meeting, BPI initiatives in the frame of running LIFE+ Projects were presented. The event
was attended by industry (e.g. European Crop Protection Association), policy makers (e.g DG
SANCO), academia etc. SAGE10 was extensively presented in the 20th anniversary LIFE+
event, co-organised by BPI and LRI, entitled ‘New LIFE in AgroEnvironment’. The project
was presented by BPI Director in official events such as the presentation of BPI activities and
projects to the Special Permanent Committee on Research and Technology (presentation with
SAGE10 actions), to 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 coordinator presented the project to Chinese Members of the Academy
of Science. In addition, SAGE10 was presented to the Contact Points of FP7 and the partners of
BIOCIRCLE 2 (16 countries outside EU and 5 EU) which is a project aiming at increasing the
participation of researchers from outside Europe in Research projects under the thematic areas
of Food, Agriculture etc. (FP 7 CPs were hosted in BPI). Dissemination to growers of project’s
actions has been performed during training activities by the beneficiaries. Now that results from
all actions are available, dissemination events will be organised in Peloponnese and Crete in
2013.
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) local stakeholders and b) by Governmental Bodies, such as the Ministry of
Rural Development and Food which is currently developing the national crop protection
protocols with emphasis on 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 factor for the success of LIFE + projects, SAGE10 is considered to
be pragmatic, based also on the technical progress achieved so far. Minor delays have occurred
only to optimize the method of Environmental Impact Assessment (IAP), as it is one of the
project milestones, without affecting the technical part of the project’s field phase which is
consistently implemented. The method will be proposed for EMAS in an effort to maximise its
added value to Sustainable Olive Production.
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3. Εκτεταμένη περίληψη για τις δράσεις του έργου που υλοποιούνται
3.1. Γενική Πρόοδος
Δράση 1: Η Ομάδα Εργασίας (ΟΕ) έχει διαμορφωθεί, με μέλη από τους τέσσερις Δικαιούχους,
με στόχο να αναπτύξει και να παραδώσει τις εκδόσεις της Μεθόδου IAP. Η OE συνεργάζεται
ήδη με ξένους και Έλληνες επιστήμονες, οι οποίοι επιλέχθηκαν με βάση την εμπειρία τους σε
σχέση με τα αντικείμενα του έργου.
Δράση 2: Το πεδίο εφαρμογής της μεθόδου μελετάται συστηματικά και έχει προταθεί το
πλαίσιο για την ιεράρχηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, που ορίζεται ως η μέθοδος IAP.
Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των περιβαλλοντικών πλευρών,
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. Πενήντα έξι (56) τριπλέτες προτάθηκαν από την Ομάδα Εργασίας, μετά από μια
αρχική 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 παράμετρο δόθηκε βαρύτητα σε κάθε τριπλέτα
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 έκδοσης της Μεθόδου, όπως αυτή παραδόθηκε στην ΟΕ από την
ΡόδαξΑγρο. Η δράση αυτή ολοκληρώθηκε πρόσφατα με την παράδοση της 1ης έκδοσης της
Μεθόδου ΙΑΡ.
Δράση 3: Έχει αναπτυχθεί η Μέθοδος ΙΑΡ, για την αξιολόγηση του περιβαλλοντικού προφίλ
κάθε μεμονωμένου ελαιώνα. Αυτό επιτυγχάνεται με βάση τις τιμές των συγκεκριμένων
παραμέτρων του ελαιώνα, που προέρχονται από το λογισμικό SAGEProject και ένα σύστημα
αρχείων EXCEL που ονομάζεται ΙΑΡ Toolbox. Η συλλογή των δεδομένων που σχετίζονται με
τις τιμές των παραμέτρων/κλάσεων, έχει ανατεθεί σε πέντε γεωπόνους οι οποίοι εκπαιδεύονται
από ειδικούς επιστήμονες των Δικαιούχων. Η αποτελεσματικότητα της κατάρτισης των
γεωπόνων αξιολογήθηκε μέσω μίας διαδικασίας «αντικειμενικής αξιολόγησης» (calibration)
των γεωπόνων, η οποία πραγματοποιήθηκε το 2012. Οι τιμές των παραμέτρων/κλάσεων
κατανέμονται αυτόματα στις αντίστοιχες τριπλέτες με το λογισμικό SAGEProject και οι
υπολογισμοί των σκορ των τριπλετών εκτελούνται από ειδικά αναπτυγμένους αλγορίθμους που
εφαρμόζονται στο IAP Toolbox. Οι τριπλέτες κατατάσσονται περαιτέρω βάσει του σκορ τους
(σημαντικότητας). H Μεθόδος ΙΑΡ έχει περάσει από εκτεταμένη εσωτερική διαβούλευση,
σύμφωνα με τις αρχές της μεθοδολογίας DELPHI. Εκτός από τα ανωτέρω, μέχρι σήμερα έχουν
προταθεί 26 περιβαλλοντικοί δείκτες για τη διευκόλυνση της μέτρησης/αξιολόγησης των
αλλαγών του περιβάλλοντος σε επίπεδο αγροτεμαχίου ή περιοχής. Η Δράση 3 και οι ΥπόΔράσεις της υλοποιούνται σύμφωνα με το πλάνο που υπεβλήθη στην Αρχική Έκθεση. Μικρή
καθυστέρηση παρατηρήθηκε στην παράδοση του λογισμικού (βλ. Παράγραφο 3.3). Η 1η
έκδοση της ΙΑΡ έκλεισε και παραδίδεται ενώ η Δράση αυτή είναι σε εξέλιξη (το τελικό
Παραδοτέο αναμένεται το 2014). Η ΙΑΡ θα υποβληθεί και σε ανοικτή διαβούλευση πριν από
την τελική έκδοσή της.
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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, γίνεται με τη χρήση του
ΕΜS, του ΕΜS-ΙΑP και της βάσης δεδομένων SAGEProject του προγράμματος. Στην
παρούσα φάση η νέα μεθόδους ΙΑΡ, εν αντιθέσει με την αρχική μέθοδο της ΡόδαξΑγρο 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 συλλέγονται ως τιμές ή προκύπτουν μετά από επεξεργασία των αρχικών τιμών. Η
συλλογή πρωτογενών δεδομένων γίνεται με συνέντευξη του παραγωγού από το γεωπόνο,
αυτοψία και τεκμηρίωση, ενώ τα βοηθητικά δεδομένα λαμβάνονται από βιβλιοθήκες ή
συμπληρωματικές βάσεις δεδομένων. Τα δεδομένα αγρού ενημερώνουν τη βάση SAGEProject
και το ΕΜS. Τα αρχεία ΕΜS υποβάλλονται στο Δικαιούχο ΡόδαξΑγρο σε μηνιαία βάση από
τους γεωπόνους. Τα βοηθητικά δεδομένα συλλέγονται από τους επιστήμονες του ΙΕΒ και ΜΦΙ
σε συνεργασία και με εξωτερικούς ειδικούς επιστήμονες. Τα περιβαλλοντικά προφίλ 600
αγροτεμαχίων από Κρήτη και Πελοπόννησο έχουν παραχθεί με τη χρήση της 1ης έκδοσης της
Μεθόδου ΙΑΡ. Τα περιβαλλοντικά προφίλ των 600 ελαιώνων για το 2012 θα παραχθούν τον
επόμενο μήνα. Επιπλέον, καθορίζονται οι παράμετροι που επιδρούν στο Δυναμικό Παραγωγής
κάθε Ελαιώνα από την ΟΕ. Επί του παρόντος, το δυναμικό παραγωγής αναφέρεται ως
παραγωγή ελαιοκάρπου και λαδιού εκφρασμένου ως κιλά ή λίτρα ανά στρέμμα. Τα δεδομένα
αυτά έχουν παρουσιαστεί και σε χάρτες GIS. H Δράση αυτή είναι σε εξέλιξη.
Δράση 5: Οδηγίες σχετικά με ορθές γεωργικές πρακτικές έχουν εκδοθεί όπως είναι 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 και τελικά στη διατήρηση
της βιοποικιλότητας στους ελαιώνες. Οι οδηγίες έχουν κοινοποιηθεί στους παραγωγούς, είτε
άμεσα είτε μέσω των γεωπόνων μετά από ειδική εκπαίδευση από τους Δικαιούχους. Είναι υπό
έκδοση ειδικές οδηγίες σχετιζόμενες με τις παραμέτρους (parameter-specific), οι οποίες
στοχεύουν στη μεταβολή της τιμής μιας παραμέτρου με απώτερο στόχο τη μείωση του σκορ
της τριπλέτας δηλ. μείωση μιας επίπτωσης όπως αυτή έχει αναδειχτεί μέσα από τη χρήση της
μεθόδου ΙΑΡ.
Δράση 6: Παρακολούθηση της προόδου προς την κατεύθυνση της αειφορίας γίνεται με
πολλούς τρόπους που συμπεριλαμβάνουν τακτικές αξιολογήσεις των αγροτεμαχίων από τους
γεωπόνους, επιτόπιες επισκέψεις και παρακολούθηση από τους Δικαιούχους και
δειγματοληψία εδάφους και υπόγειων υδάτων από γεωτρήσεις. Η εντατική δειγματοληψία
επιβλαβών και ωφέλιμων αρθροπόδων, ζιζανίων, εδάφους και νερού αποτελεί συνεχή δράση η
οποία διεξάγεται κυρίως από τους τοπικούς γεωπόνους. Οι εργαστηριακές αναλύσεις εδάφους
και νερού για τον προσδιορισμό των φυσικο-χημικών παραμέτρων έχουν πραγματοποιηθεί
μαζί με εκείνες που σχετίζονται με υπολείμματα φυτοφάρμακων και των σχετικών
μεταβολιτών τους. Γενικά των περιοχών και πιο ειδικά ως προς τα αγροτεμάχια αποτελέσματα
είναι διαθέσιμα και οι Δικαιούχοι τα έχουν χρησιμοποιήσει για να εκδώσουν γενικές οδηγίες,
αλλά και να αξιολογήσουν τις παραμέτρους που αποτελούν δομικό κομμάτι της μεθόδου ΙΑΡ.
Όσον αφορά στη βιοποικιλότητα οι πρώτες μετρήσεις έγιναν από το ΕΚΒΥ το 2011 και το
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ΜΦΙ το 2012 (αυτοφυής ζιζανιοχλωρίδα) και αποτέλεσαν τη βάση για την έκδοση γενικών
οδηγιών.
Δράση 9: Έχουν πραγματοποιηθεί πολλές δράσεις που αφορούν στη διάδοση των σκοπών και
των στόχων του έργου. Αυτές περιλαμβάνουν την ανάπτυξη της ιστοσελίδας του έργου, την
κατασκευή ενός αναγνωρίσιμου λογότυπου, και την τοποθέτηση μεγάλων και μικρότερων
πινακίδων σε διάφορες τοποθεσίες στις πιλοτικές περιοχές (στα αγγλικά και στα ελληνικά).
Άτυπες παρουσιάσεις του έργου στις ομάδες παραγωγών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα
έχουν πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια των επισκέψεων των Δικαιούχων στις πιλοτικές
περιοχές. Το έργο παρουσιάστηκε σε σημαντικές εκδηλώσεις που μεταξύ άλλων
περιλαμβάνουν την 2η Συνάντηση Κοινωνικών Εταίρων (εκπρόσωποι της Βιομηχανίας
Αγροχημικών, της Διεύθυνσης DG SANCO, της Ακαδημαϊκής Κοινότητας) στις Βρυξέλλες
στα πλαίσια του προγράμματος BROWSE, η οποία αφορούσε δράσεις εκπαίδευσης και
ευαισθητοποίησης των διαφόρων Κοινωνικών Εταίρων σε αγροτικές περιοχές (το SAGE10
επικεντρώθηκε στην κατάρτιση των συμβούλων-γεωπόνων). Το θέμα της συνάντησης αυτής
είχε σχέση με τους κινδύνους που απορρέουν από τη χρήση γεωργικών φαρμάκων για τον
άνθρωπο και το περιβάλλον. Στην εν λόγω εκδήλωση, παρουσιάστηκαν οι πρωτοβουλίες του
ΒΡΙ στο πλαίσιο των υπό εξέλιξη έργων LIFE + που υλοποιεί. Το Πρόγραμμα SAGE10
παρουσιάστηκε από τη Διευθύντρια του ΜΦΙ σε επίσημες εκδηλώσεις, όπως αυτές της
παρουσίασης των δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου και των προγραμμάτων του στην Ειδική
Μόνιμη Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας (παρουσίαση των δράσεων του SAGE10), 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 που διοργάνωσε
το ΜΦΙ σε συνεργασία με το ΕΘΙΑΓΕ με θέμα «NEW LIFE IN AGROENVIRONMENT»
στο πλαίσιο του επετειακού εορτασμού των 20 χρόνων LIFE+. Η Συντονίστρια παρουσίασε το
έργο σε Αντιπροσωπεία της Ακαδημίας Επιστημών της Κίνας. Επιπλέον, το SAGE10
παρουσιάστηκε στους επιστήμονες που αποτελούν τα Σημεία Επαφής του FP7, εταίρων του
Προγράμματος BIOCIRCLE 2 (16 χώρες εκτός της ΕΕ και 5 από την ΕΕ), το οποίο είναι ένα
πρόγραμμα με στόχο την αύξηση συμμετοχής σε ερευνητικά έργα της ΕΕ, ερευνητών από
χώρες εκτός Ευρώπης στα πλαίσια των θεματικών ενοτήτων των Τροφίμων, της Γεωργίας
κ.λπ. Επίσης έχουν παρουσιαστεί από τους Δικαιούχους, οι επιμέρους δράσεις του
Προγράμματος στους παραγωγούς, κατά τη διάρκεια των εκπαιδεύσεων στις πιλοτικές
περιοχές. Τώρα που τα αποτελέσματα από όλες τις δράσεις είναι διαθέσιμα, θα διοργανωθούν,
το 2013, ενημερωτικές εκδηλώσεις στην Πελοπόννησο και στην Κρήτη.

3.2. Αξιολόγηση της βιωσιμότητας των αντικειμένων του έργου και του πλάνου εργασίας
Κατά την πρώτη περίοδο εφαρμογής του SAGE10, το έργο έχει υποστηριχτεί στις πιλοτικές
περιοχές από τους τοπικούς παραγωγούς (που έχουν δηλώσει ανοιχτά το ενδιαφέρον τους), και
έτυχε θερμής υποδοχής από α) τους τοπικούς παράγοντες και β) από τους Κυβερνητικούς
Φορείς, όπως το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το οποίο αναπτύσσει τα
εθνικά πρωτόκολλα φυτοπροστασίας με έμφαση στο περιβάλλον και στην προστασία του
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ανθρώπου. Επιπλέον, έχει εξασφαλιστεί η υποστήριξη και η ανταλλαγή επιστημονικών
απόψεων από τους γεωπόνους των περιοχών εφαρμογής του έργου. Αυτές περιλαμβάνουν την
Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΑΣ) των Πεζών, την Περιφερειακή ενότητα της
Κυπαρισσίας, καθώς και τους προέδρους / διευθυντές των δύο Ενώσεων της Κρήτης. Με
δεδομένες τις πρώτες θετικές ενδείξεις, την εθελοντική συμμετοχή των παραγωγών, την άριστη
συνεργασία μεταξύ των συνεργαζόμενων Δικαιούχων, και τη συστηματική διάδοση του
μηνύματος για ευθύνη και γνώση στην πρωτογενή παραγωγή ελιάς, οι στόχοι που τέθηκαν από
το έργο θεωρούνται βιώσιμοι και εφικτοί. Μαζί με την κοινωνική αποδοχή, η οποία είναι το
κλειδί για την επιτυχία των Προγραμμάτων LIFE+, το SAGE10 θεωρείται ότι είναι ρεαλιστικό,
με βάση και την τεχνική πρόοδο που έχει επιτευχθεί μέχρι στιγμής. Στην πορεία υλοποίησης,
σημειώθηκαν μόνο μικρές καθυστερήσεις για τη βελτιστοποίηση της μεθόδου εκτίμησης των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων (IAP), η οποία αποτελεί ένα από τα milestones του έργου, χωρίς
όμως να επηρεάζεται το τεχνικό μέρος υλοποίησης του έργου στο πεδίο, το οποίο συνεχίζεται
ανελλιπώς. Η μέθοδος ΙΑΡ θα προταθεί για EMAS, σε μια προσπάθεια να μεγιστοποιηθεί η
προστιθέμενη αξία του προγράμματος στην αειφόρο παραγωγή ελιάς.
4. Διοικητικό μέρος
4.1. Περιγραφή της διοίκησης του έργου
 Έχει συσταθεί το Συμβούλιο Διαχείρισης (Σ.Δ.) του έργου με έναν εκπρόσωπο από κάθε
εταίρο, πλην του Συντονιστή ο οποίος συμμετέχει με τρία μέλη που φέρουν δικαίωμα
ψήφου, και ένα μέλος παρατηρητή, την κ. Αντιγόνη Ακρίβου (Σύμβαση Α. Ακρίβου). Τα
κύρια καθήκοντα του Σ.Δ. είναι: 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 Χ. Λούκουτου) που όρισε το ΜΦΙ, στ) 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 σχεδιάζει
και παραδίδει τις εκδόσεις της μεθόδου ΙΑΡ, όπως αυτή διαμορφώνεται και
ελέγχεται/αξιολογείται, με τη συμμετοχή 2-3 τουλάχιστον μελών από κάθε επιστημονική
ομάδα σε κάθε συνάντηση. Στα μέλη της ΟΕ περιλαμβάνονται εκπρόσωποι από κάθε εταίρο
(Παράρτημα 1.1.1) καθώς και εξωτερικοί εξειδικευμένοι επιστήμονες. Συγκεκριμένα, οι
επιστήμονες που συμμετέχουν είναι οι εξής:
1. Δρ. Ειρ. Μαντζούνη, 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 (Σύμβαση Δρος Ειρ.
Μαντζούνη).
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2. Prof. C. Leifert, Ειδικός και Σύμβουλος της ΕΕ σε αντικείμενα Οργανικής Γεωργίας και
διαχείρισης εδάφους & Δρ. N. Bολακάκης, Ειδικός σε αντικείμενα διαχείρισης φυτικού
κεφαλαίου (κλάδεμα - κατάλοιπα κλαδέματος). O Καθηγητής κ. C. Leifert συνεργάζεται με
το Δρα Ν. Βολακάκη στα πλαίσια διαφόρων επιστημονικών δράσεων και η εμπλοκή του
στο SAGE10 γίνεται μέσω του Δρα Ν. Βολακάκη ως Συμβούλου του όπως αναφέρεται και
στην υπογεγραμμένη σύμβαση μεταξύ ΜΦΙ και του εν λόγω επιστήμονος (βλ. σελ. 4 σημείο
IV) (Σύμβαση Δρος Ν. Βολακάκη).
3. Δρ. Γ. Φραγκούλης, Γεωπόνος Ειδικός στην αξιολόγηση του κινδύνου “Risk Assessment”
όσον αφορά χημικούς παράγοντες (πχ γεωργικά φάρμακα) και τη 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 Συμπράττοντα Δικαιούχου 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. Ι. Ιωαννίδης, Ειδικός σε θέματα βιοποικιλότητας (Σύμβαση Δρος Ι. Ιωαννίδη).
5. Δρ. Δ. Περδίκης, Ειδικός Εντομολόγος σε θέματα βιο-οικολογίας εντομολογικών εχθρών
στις πιλοτικές περιοχές του Έργου SAGE10 (Σύμβαση Δρος Δ. Περδίκη).
6. Δρ. H. Tραυλός, Ειδικός Zιζανιολόγος σε θέματα που σχετίζονται με την ορθολογική
αντιμετώπιση των ζιζανίων της ελιάς, και την καταγραφή της ζιζανιοχλωρίδας σε
συνεργασία με επιστήμονες/τεχνικούς του ΜΦΙ στις πιλοτικές περιοχές του Έργου LIFE+SAGE10 (Σύμβαση Δρος Η. Τραυλού).
7. Δρ. Μ. Βλαχογιάννης, Μηχανολόγος, 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 (Σύμβαση Δρος Μ. Βλαχογιάννη).
8. Δρ. Ε. Τζιρίτης, Γεωλόγος, συμμετέχει 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 (για τα αντικείμενα εδάφους και νερού),
συμμετοχή, όταν απαιτείται, στις δειγματοληψίες νερού και εδάφους και συμβολή στη
σύνταξη επιστημονικών εκθέσεων (Σύμβαση Δρος Ε. Τζιρίτη)

4.2 Οργανόγραμμα της ομάδας του προγράμματος και της διοικητικής δομής του
προγράμματος
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 1.1.1).
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5. Τεχνικό μέρος
5.1. Δράσεις
Δράση 1: Γενική διαχείριση για το συντονισμό του έργου
Υπο-Δράση 1.1: Διαδικασία Λειτουργίας του προγράμματος
Στα πλαίσια της Υπο-Δράσης 1.1 είχε ήδη 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 1.1.1.
Συναντήσεις της ΟΕ
Έχουν πραγματοποιηθεί 7 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:
1. 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
IAP που προτάθηκε από την ΡόδαξΑγρο (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.
2. 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 ΡόδαξΑγρο) (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.
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
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4.

5.

6.

7.

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 Παράρτημα 1.1.2
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 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
Παράρτημα 1.1.3.
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
Παράρτημα 1.1.4
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
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προγράμματος. Τα πρακτικά και οι παρουσιάσεις των εταίρων της 7ης συνάντησης στην
Αθήνα περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 1.1.5
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 ΡόδαξΑγρο ειδικά για τους σκοπούς της εκάστοτε ΟΕ.
8. 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 Παράρτημα 1.1.6. 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
υλοποιείται 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 2-11-2012
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.
Η πρόσκληση της Συνάντησης, τα πρακτικά και το παρουσιολόγιο παρουσιάζονται στο
Παράρτημα 1.1.10.
Στις 1-2 Μαρτίου 2012, πραγματοποιήθηκε Επιθεώρηση του έργου SAGE10 στην περιοχή του
Νηλέα (Χώρα Τριφυλίας) από την κ. Κουτσολιούτσου, Monitor Expert του Προγράμματος. Η
ατζέντα της Επιθεώρησης, οι παρουσιάσεις και το παρουσιολόγιο της Επιθεώρησης
παρουσιάζονται στο Παράρτημα 1.1.8. Επίσης στο προαναφερθέν παράρτημα παρατίθενται οι
παρουσιάσεις και η πρόοδος του Έργου έως τότε από τους εταίρους του SAGE10.
Επιπρόσθετα, οι απαντήσεις στα σχόλια της ΕΕ όσον αφορά στην Επιθεώρηση και στην
Αρχική Έκθεση παρατίθενται στο Παράρτημα 1.1.9.
Στάδιο των διμερών συμβάσεων με τους συμπράττοντες δικαιούχους (ημερομηνία υπογραφής)
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
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υποχρεώσεων κάθε φορέα (Παράρτημα 1.1.7). Έχει τελειώσει η εκταμίευση του συνόλου του
αναλογούντος ποσού της 1ης δόσης προς όλους τους εταίρους με την υπογραφή των επιμέρους
Συμβάσεων με το Μουσείο Γουλανδρή (για το ΕΚΒΥ) με τον ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» (πρώην
ΕΘΙΑΓΕ), με το ΙΕΒ και με τη ΡόδαξΑγρο και μέρος του ποσού στη ΜΦΕ για το παραδοθέν
μέρος του έργου της. Μετά την έγκριση της αιτούμενης τροποποίησης που προβλέπεται η
αποποίηση εκ μέρους του ΕΚΒΥ δράσεων που είχε αναλάβει, έχει συμφωνηθεί το ύψος του
νέου προϋπολογισμού και του ποσού που θα εκπέσει από τη 2η δόση (η σχετική αλληλογραφία
υπάρχουν διαθέσιμα στα αρχεία του ΜΦΙ.
Υπο-Δράση 1.2: Προετοιμασία κειμένων εργασίας για τη μέθοδο ΙΑΡ
Τα αρχεία που περιγράφουν τη μεθοδολογία ΙΑΡ όπως είχε αναπτυχθεί στο παρελθόν από τη
ΡόδαξΑγρο 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 (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 ΡόδαξΑγρο στα χρόνια που παρήλθαν από την αρχική μέθοδο (IR
Παράρτημα 5.1-1.2.5), μέρος της οποίας, μετά από επιλογή (ΜΦΙ- ΡόδαξΑγρο), στάλθηκε
στους εταίρους. Η αποστολή και η ανταλλαγή βιβλιογραφίας είναι συνεχιζόμενη δράση.
Αντίστοιχη εργασία όσον αφορά στην αναζήτηση και διανομή της βιβλιογραφίας στους
εταίρους πραγματοποιείται και από το Συντονιστή και τους άλλους Δικαιούχους, οι οποίοι
έχουν 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 ΡόδαξΑγρο
επικαιροποιεί τα αρχεία εργασίας της μεθόδου δημιουργώντας νέα έκδοση, κάθε φορά που
ολοκληρώνεται 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
ΡόδαξΑγρο, παρέδωσε τα αρχικά αρχεία των περιβαλλοντικών δεικτών και του δυναμικού
παραγωγής ελαιώνα καθώς και το βοήθημα αυτοψίας 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 ο πρώτος κύκλος εργασιών.
Δράση 2: Εγκατάσταση του υπόβαθρου εργασίας για τη μέθοδο ΙΑΡ
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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, αποτελούν
το πιο κρίσιμο σημείο για την επίτευξη των στόχων του έργου. Ο πρώτος κύκλος αυτής της
Δράσης έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς. Η ανοικτή διαβούλευση μπορεί να οδηγήσει σε κάποιες
βελτιώσεις ή/και προσθήκες οι οποίες θα οριστικοποιηθούν μετά τη διαβούλευση (δεύτερος
κύκλος- βλ. GANTΤ CHART).
Υπο-Δράση 2.1: Μελέτη για το καθορισμό των πλευρών, επιπτώσεων,
αποδεκτών και παραμέτρων που θα περιληφθούν στην μέθοδο IAP

τελικών

Στα πλαίσια της δράσης αυτής, μετά από τις συζητήσεις στα πλαίσια των 8 συναντήσεων της
ΟΕ και πολλών διμερών συζητήσεων, μέσω SKYPE, καθώς και από την ανταλλαγή
επιστημονικών απόψεων με εξωτερικούς επιστημονικούς συνεργάτες, αποσαφηνίστηκαν τα
κάτωθι:
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 είχε προσδιοριστεί και
η επιστημονική ορολογία, υπό μορφή γλωσσάριου. Οι λίστες με τις περιβαλλοντικές πλευρές,
επιπτώσεις, αποδέκτες και παραμέτρους, καθώς και τα αντίστοιχα γλωσσάρια παρουσιάστηκαν
στο IR Παράρτημα 5.1-2.1.2. Tα αρχεία που υποβλήθηκαν στο προαναφερθέν παράρτημα της
IR έχουν αναθεωρηθεί πλήρως λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία που έχει αποκτηθεί από τις
περιοχές, το αποτέλεσμα ενδελεχούς επιστημονικής αναζήτησης και ανταλλαγής
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εξειδικευμένης γνώσης στα πλαίσια της ΟΕ και τις απόψεις των σημαντικών εξωτερικών
συνεργατών του έργου (δεν επαναϋποβάλλεται το Παράρτημα 5.1-2.1.2 στην παρούσα διότι
έχει αντικατασταθεί από το DL 2).
Συγκεκριμένα, μετά την ΙR, η ΟΕ διερεύνησε πιο στοχευμένα τη βιβλιογραφία και
επεξεργάστηκε διάφορες μεθόδους χρήσης των τριπλετών και του υπολογισμού του σκορ τους,
όπως είναι τα Fuzzy-Expert-Systems, η μέθοδος εμπειρικής αξιολόγησης των τριπλετών
PLIAC (που έχει κατατεθεί ως πρόταση από τη ΡόδαξΑγρο), η χρήση ευρωπαϊκών μοντέλων
αξιολόγησης των επιπτώσεων σε έδαφος και νερό από οργανικούς ρύπους (γ.φ.), εξισώσεων,
λογικών διαγραμμάτων κ.α., προκειμένου να καταλήξει στην παρούσα πλήρη 1η Έκδοση της
ΙΑΡ (βλ. Δράση 3). Νέα έκδοση του πεδίου αναφοράς (scope) της μεθόδου προέκυψε μετά και
από διαβούλευση και με εξωτερικούς επιστήμονες. Η περιγραφή του πεδίου παρουσιάζεται
αναλυτικά στο (DL 2) στο τέλος του οποίου παρατίθενται διεξοδικά οι επιμέρους
επιστημονικές προτάσεις των εταίρων και των λοιπών επιστημονικών συνεργατών.
Υπο-Δράση 2.2: Αξιολόγηση παραμέτρων: 1 - θέσπιση κριτηρίων για τις παραμέτρους
Τα κριτήρια για τον προσδιορισμό των προαναφερόμενων στην παραπάνω παράγραφο
συνιστωσών, βασίζονται στην παρούσα Έκδοση 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, έχει ληφθεί μέριμνα ώστε να εξασφαλίζεται η λειτουργικότητα και να
διευκολύνεται η πρακτική εφαρμογή της μεθόδου IAP. Ως Παράμετροι στην υπό ανάπτυξη
μέθοδο ορίζονται οι παράγοντες που επηρεάζουν τη σοβαρότητα των Επιπτώσεων
(ρυθμίζοντας τις επιμέρους συνιστώσες τους). Οι Παράμετροι έχουν κατηγοριοποιηθεί 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 διαχωρίζονται σε σύνθετες (συνδυασμός υπο-παραμέτρων)
και απλές. Οι παράμετροι που προτείνονται παρουσιάζονται στο DL_2.
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Υπο-Δράση 2.3: Αξιολόγηση παραμέτρων: 2-απόδοση βαρών και τιμών στις παραμέτρους
Τα βάρη, οι κλάσεις ή και οι τιμές για όλες τις Παραμέτρους της 1ης Έκδοσης της IAP έχουν
παραδοθεί 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 (βλ. παράδειγμα τριπλέτας με απλές/σύνθετες παραμέτρους).

Δράση 3: Σχεδιασμός της μεθόδου ΙΑΡ
Υπο-Δράση 3.1: Μέθοδος IAP- Θέσπιση περιβαλλοντικών δεικτών επιπτώσεων /
παραμέτρων
Το κριτήριο για την επιλογή κάθε περιβαλλοντικού δείκτη είναι 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 στους γεωπόνους του SAGE10 μετά την ανάλυση / ιεράρχηση των επιπτώσεων.
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 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
αντίστοιχοι δείκτες του OECD και του κοινοτικού προγράμματος IRENA καθώς επίσης και
δείκτες που προτείνονται από το ΕΥΡΩΠAIKO ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΟPERA (http://www.operaresearch.eu/en/documents) ή δείκτες που εφαρμόζονται από Κράτη
Μέλη της ΕΕ (πχ Pesticide Load Index, ποσοστό αγροτεμαχίων που έλαβε εφαρμογή φ.π.,
όγκος νερού σε κ.μ./στρέμμα συνολικά ετησίως, οργανική ουσία του εδάφους (%), ποσοστό
αγροτεμαχίων που γίνεται θρυμματισμός κλαδιών (κύριος όγκος κλαδιών).
Παραδείγματα γενικών δεικτών υπολογισμένων με δεδομένα χρήσης του 2011 παρατίθενται
κάτωθι:

1.

2.

3.
4.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
Ποσοστό αγροτεμαχίων που
έλαβε εφαρμογή φ.π. (εκτός
ζιζανιοκτόνων)
Όγκος νερού σε
κ.μ./στρέμμα συνολικά
ετησίως
Οργανική ουσία του
εδάφους (%)
Ποσοστό αγροτεμαχίων που
γίνεται θρυμματισμός
κλαδιών (κύριος όγκος

ΧΩΡΑ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
56,0%

ΠΕΖΑ
63,0%

ΜΕΡΑΜΒΕΛΛΟ
18,5%

2,6 κ.μ

3,9 κ.μ

15,6 κ.μ

3,0%

2,8%

4,1%

0,0%

32,7%

0,0%
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κλαδιών )
5. Ποσότητα δ.ο. επιμέρους
ομάδων φ.π
 εντομοκτόνα,
 μυκητοκτόνα,
 ζιζανιοκτόνα
ανά εκτάριο εφαρμογής
(μόνο ψεκασμένα)
6. Ποσοστό αγροτεμαχίωνέκτασης ετησίως που
αρδεύονται, ανά μέθοδο
άρδευσης
 Στάγδην
 Μικροκαταιονισμός

--

--

--

0,084 κ.
0,906 κ.
1,187κ

0,238 κ.
1,973 κ.
2,247

1,489 κ.
2,548 κ.
0,012 κ.

11,5%

13,0%

32,5%

17,4%
43,5%

69,2%
0,0%

47,8%
43,5%

Οι επιλεχθέντες δείκτες 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 έχουν υπολογιστεί και παραδίδονται 26 δείκτες συνολικά.
Αυτοί θα αυξηθούν σε αριθμό το 2012, λόγω του ότι, για κάποιους δείκτες δεν συλλέγονταν
δεδομένα πριν από το 2012. Πριν το 2012 δεν είχαν ακόμη εξειδικευτεί όλες οι παράμετροι που
απαιτούνται από το SAGE10 για τη μέθοδο ΙΑΡ. Η ολοκλήρωση των παραμέτρων απετέλεσε
στα πλαίσια της ΟΕ την πιο χρονοβόρα και επίπονη διαδικασία. Επίσης, υπάρχουν σήμερα και
δείκτες οι οποίοι βρίσκονται σε φάση επιστημονικής διαβούλευσης ως προς τη χρησιμότητά
τους και θα συζητηθούν στην ερχόμενη ΟΕ.
Υπο-Δράση 3.2: Μέθοδος IAP: Μέθοδος αξιολόγησης της σημαντικότητας των
επιπτώσεων
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 εκτίμηση του σκορ των τριπλετών να γίνεται εμπειρικά από τους
γεωπόνους, βάσει της μελέτης της βαρύτητας και της τιμής των παραμέτρων (προσέγγιση
PLIAC). Η ΟΕ αποφάσισε στα πλαίσια του έργου να αναπτυχτεί ένας μαθηματικός
αλγόριθμος για τον αυτόματο 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 τις πρακτικές του παραγωγού, καθώς 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:
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 Στο DL_3.2.2 περιγράφονται τα κύρια θεωρητικά σημεία της μεθόδου Impact Assessment
Procedure (IΑΡ), όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι σήμερα, στα πλαίσια του προγράμματος.
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 εφαρμογή της Μεθόδου ΙΑΡ απαιτεί τη χρήση ενός συστήματος αρχείων EXCEL
προκειμένου να εξαχθούν τα περιβαλλοντικά προφίλ των ελαιώνων. Αυτό το σύστημα
αρχείων σε συνδυασμό με το λογισμικό SAGEProject αποτελούν την «εργαλειοθήκη»
(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 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 (περίπου 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 που κάνουν οι γεωπόνοι (Toolbox).
Η πρώτη Έκδοση της ΙΑP παραδίδεται και έχει ήδη εφαρμοστεί στην πράξη από τους
γεωπόνους οι οποίοι και παρέδωσαν τα προφίλ 600 αγροτεμαχίων, τα οποία παρουσιάζονται
στη Δράση 4.2. Για τη χρήση αυτών των αρχείων έχουν εκδοθεί οδηγίες, στις οποίες έχει γίνει
εκπαίδευση των γεωπόνων-συμβούλων (βλ. DL 3.6).
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Σχήμα 1. Η Μέθοδος ΙΑΡ στο SAGE10: Ανάπτυξη και Εφαρμογή
ΣΤΑΔΙΟ (“MODULE”) ΙΑΡ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
(όρια του συστήματος αναφοράς)
Δραστηριότητες
Πλευρές
Επιπτώσεις
Αποδέκτες

ΔΡΑΣΕΙΣ

Ο.Ε
EXPERT JUDGMENT
(screening)
Δράση 2.1
Ανοικτή Διαβούλευση

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Καθορισμός παραμέτρων ανά τριπλέτα
Βαρύτητες και Κλάσεις τιμών ανά παράμετρο σε κάθε τριπλέτα

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Παραγωγοί και Γεωπόνοι

Δράση 4.1

στο EMS και τη Βάση Δεδομένων Sageproject
Αυτόματη εισαγωγή στο ΕΜS-IAΡ

Γεωπόνοι

Δράση 3.4
Δράση 4.1

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.

Αυτόματα από το EMS
IAP

Δράση 3.2.2
Δράση 3.2.3

Τιμές παραμέτρων

ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΤΕΛΙΚΟ EMS IAP
Περιλαμβάνει τα πρωτογενή δεδομένα, τις Παράγωγες και τις Σύνθετες
Παραμέτρους

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΜΕΘΟΔΟΥ
Καθορισμός των αλγορίθμων υπολογισμού του σκορ των τριπλετών

IAP TOOLBOX

Δράση 3.2.3

Ο.Ε
Ανοικτή Διαβούλευση

Δράση 3.2.2

Ανάπτυξη συστήματος αρχείων για τον υπολογισμό των σκορ των τριπλετών Περιβαλλοντικά προφίλ αγροτεμαχίων
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Υπο-Δράση 3.3: Έκθεση της μεθόδου IAP σε δημόσια διαβούλευση με ενδιαφερόμενα
μέρη
Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης της μεθόδου ΙΑP, οι παράμετροι καθώς και η σημαντικότητά
τους έχουν αξιολογηθεί από τους ειδικούς επιστήμονες στα αντικείμενα εξειδίκευσης τους στο
έργο. Ακολούθως, στα πλαίσια εφαρμογής μεθοδολογίας 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). Τη
σύνθεσή του ανέλαβε το ΜΦΙ και την τελική 1η έκδοση του, κλήθηκαν να συμπληρώσουν οι
επιστήμονες όλων των Δικαιούχων. 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. Τα αποτελέσματα ανά εταίρο παρουσιάζονται στο DL_3.3. Τα
συνολικά αποτελέσματα του ερωτηματολογίου σε συνδυασμό με τα προφίλ των αγροτεμαχίων
που προέκυψαν θα συζητηθούν στην επόμενη ΟΕ.
Έχει ήδη προγραμματιστεί και θα ξεκινήσει άμεσα ο δεύτερος γύρος της διαβούλευσης ο
οποίος θα απευθύνεται στους ίδιους επιστήμονες με γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων του
πρώτου γύρου, όσο και σε νέους εξωτερικούς. Σε αυτήν τη φάση, το ερωτηματολόγιο
βελτιώνεται ως προς τη σαφήνεια των ερωτημάτων του βάσει ληφθέντων σχολίων. Το εν λόγω
ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε σε αυτό το πρώτο κύκλο και από επιστήμονες του ΓΠΑ οι
οποίοι μέχρι τώρα συμμετείχαν ελάχιστα ή καθόλου (π.χ. Καθ. Καλύβας, Οικονόμου) στις
συναντήσεις τις ΟΕ. Το ερωτηματολόγιο κατά τον πρώτο κύκλο συμπληρώθηκε από όλα τα
μέλη των Δικαιούχων είτε συμμετείχαν είτε δεν συμμετείχαν στις συναντήσεις της 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, τα κριτήρια επιλογής παραμέτρων, οι
αλγόριθμοι κλπ. Επιμέρους, παράμετροι και τριπλέτες δομούνταν 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
(κυρίως γ.φ.) στον άνθρωπο. Στη φάση της διαβούλευσης για το εν λόγω αντικείμενο
απάντησαν και εξέφεραν γνώμη και πολλές άλλες ειδικότητες επιστημόνων των Δικαιούχων οι
οποίοι όμως διαθέτουν σχετική εμπειρία στα πεδία της μεθόδου.
Υπο-Δράση 3.4: Εγκατάσταση συστήματος για την εισαγωγή δεδομένων σε βάσεις
δεδομένων και χάρτες Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών GIS
Αναφορικά με την εγκατάσταση συστήματος για την εισαγωγή στοιχείων σε βάση δεδομένων
και σε σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών, σε πρώτη φάση, προσδιοριστήκαν οι
προδιαγραφές του λογισμικού και παρουσιάστηκαν στο IR Παράρτημα 5.1-3.4.1. Μετά από
διαβούλευση με τους εταίρους, επελέγη η CUSTOMSOFT για την ανάπτυξη του Λογισμικού,
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η οποία καλύπτει με την προσφορά της το σύνολο των απαιτήσεων που τίθενται. Έχει
υπογραφεί σύμβαση μεταξύ της ΡόδαξΑγρο ΕΠΕ και της CUSTOMSOFT (ΙR Παράρτημα
5.1-3.4.4). Η δημιουργία του λογισμικού και οι οδηγίες χρήσης του ολοκληρώθηκαν το 2011.
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 DL 3.4. Οι γεωπόνοι έχουν καταχωρήσει πλήρως τα δεδομένα του 2011 στο
λογισμικό SAGEProject. Από τη βάση οι γεωπόνοι-χρήστες εξάγουν τις τριπλέτες με τις
παραμέτρους και τις κλάσεις που παίρνουν ανά αγροτεμάχιο για να τις εισάγουν στο EMS-IAP
για τον υπολογισμό κάθε μεμονωμένου
περιβαλλοντικού προφίλ. Το EMS δεν
επικαιροποιείται με συγχρονισμό (αυτόματα) από την βάση δεδομένων. Χρειάζεται εντολή από
τον γεωπόνο, πράγμα που γίνεται ταχύτατα.
Το νέο λογισμικό δεν παράγει χάρτες. Τα δεδομένα από τη βάση εξάγονται και επεξεργάζονται
στο λογισμικό QUANTUM / ARC GIS και παράγονται οι σχετικοί ανά θεματικό πεδίο χάρτες.
Στο παραδοτέο DL 3.4. παρουσιάζονται οι χάρτες με τις θέσεις των αγροτεμαχίων (3 χάρτες),
καθώς και η κατανομή ιδιοτήτων π.χ. της οργανικής ουσίας (3 χάρτες) από τον εταίρο
ΡόδαξΑγρο, καθώς και χάρτες αποτελεσμάτων και θέσεων δειγματοληψιών των εταίρων
ΕΚΒΥ και ΙΕΒ.
Υπο-Δράση 3.5: Εγκατάσταση στο πεδίο.
Η εγκατάσταση του έργου στους ελαιώνες των τριών περιοχών έχει ολοκληρωθεί και
διατηρείται η ίδια, μετά τις αρχικές μεταβολές κατά τον πρώτο χρόνο εφαρμογής (2011).
Μεταβολές γίνονται για διάφορους λόγους, κυρίως κοινωνικούς (κληρονομιές, πώληση,
προίκες, θάνατοι, διαφωνίες με τη διοίκηση της ομάδας κλπ) και είναι αναπότρεπτοι. Έχει
ληφθεί πρόνοια (δες τεχνικό δελτίο σελ. 11/44) για αντικατάσταση των παραγωγών που
αποχωρούν, με νέους. Οι προαναφερθείσες μεταβολές δεν αξιολογούνται ως σημαντικές. Τα
προβλεπόμενα 600 αγροτεμάχια έχουν καταγραφεί. Όλες οι μεταβολές αγροτεμαχίων έγιναν
πριν τις δειγματοληψίες εδάφους στο τέλος του 2011. Το πεδίο εφαρμογής παραμένει
σταθερό, μετά τις μεταβολές που συνέβησαν κατά τον πρώτο χρόνο εφαρμογής, όπως φαίνεται
στους πίνακες και τους χάρτες στο DL 3.5.
Οι παραγωγοί παραμένουν συνεπείς στο συμφωνητικό που έχουν υπογράψει και παρέχουν τις
καταγραφές τους στους γεωπόνους για αποδελτίωση. Οι πρωτογενείς καταγραφές (raw data)
μετά τον έλεγχο και την αποδελτίωσή τους στο EMS αρχειοθετούνται στα γραφεία των
ομάδων. Οι γεωπόνοι ενημερώνουν κάθε μήνα το EMS ή/και το λογισμικό SAGEProject και
συντάσσουν συστηματικά τη μηνιαία έκθεσή τους για τις δραστηριότητές τους. Τα στοιχεία
που έχουν καταχωρηθεί μέχρι στιγμής έχουν ολοκληρωθεί για το έτος 2011, ενώ για το 2012
θα ολοκληρωθούν με το τέλος της συγκομιδής, πριν το Φεβρουάριο του 2013. Οι μεταβολές
αποτυπώνονται στο DL 3.5
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Επίσης, παραχωρήθηκαν από τον Οργανισμό Πληρωμών Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων
Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε) διανυσματικά αρχεία-shapefiles τα οποία
περιλαμβάνουν τα γεωχωρικά (στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987) και
περιγραφικά δεδομένα των δηλώσεων ελαιοκαλλιέργειας των παραγωγών των δύο περιοχών
της Κρήτης που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα. Σε εξέλιξη βρίσκεται η αντίστοιχη διαδικασία
για την περιοχή της Χώρας Τριφυλίας. 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 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.
Υπο-Δράση 3.6: Κατάρτιση των συμβούλων – γεωπόνων
Στα πλαίσια της δράσης κατάρτισης πραγματοποιήθηκαν επιτόπιες επισκέψεις στις περιοχές
υλοποίησης του Προγράμματος. Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σε αγρούς
παρουσία και καλλιεργητών και οι επισκέψεις έκλειναν με παρουσιάσεις αντικειμένων του
έργου. Στην αρχή του έργου οι εκπαιδεύσεις ήταν γενικής φύσεως (π.χ. τρόποι
δειγματοληψιών) ενώ με την πάροδο του χρόνου εξειδικεύτηκαν στη συλλογή
δεδομένων/μετρήσεων για τις παραμέτρους της μεθόδου IAP. Πέραν αυτών, έχουν
πραγματοποιηθεί και επιμέρους επισκέψεις εταίρων στις περιοχές του προγράμματος για την
καταγραφή προβλημάτων, παρατηρήσεις οι οποίες αναφέρονται στις επόμενες ενότητες και οι
οποίες είχαν και αυτές συμπληρωματικό εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Τα κυριότερα θέματα της
εκπαίδευσης και των στόχων της συνοψίζονται στα Παραρτήματα DL 3.6., στο οποίο
περιλαμβάνεται τo λεπτομερές χρονοδιάγραμμα της κατάρτισης (ημερομηνίες, περιοχές
κατάρτισης, το όνομα του εκπαιδευτή, τους συμμετέχοντες κάθε φορά καθώς και το
αντικείμενο).
Υπο-Δράση 3.6.1: Κατάρτιση των συμβούλων- γεωπόνων σε θέματα φυτοϋγείας και
επιπτώσεων
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 είναι η αναγνώριση φυσικών εχθρών των επιβλαβών εντόμων και
ακάρεων της ελιάς, οι κίνδυνοι από τη χρήση γεωργικών φαρμάκων (γ.φ.) για τον άνθρωπομέσα ατομικής προστασίας, η ποιότητα αποθήκευσης γ.φ., 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 κ.α. Σκοπός της κατάρτισης ήταν η εκτίμηση προσβολής/παρουσίας εχθρών
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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. Επίσης πραγματοποιήθηκε κατάρτιση για την αναγνώριση των τύπων κλαδέματος
και διαχείρισης των κλάδων-ελαχιστοποίησης παραγωγής ξύλου. 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)
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-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. Το υλικό αυτό θα ανανεώνεται συνεχώς εάν και όταν κρίνεται σκόπιμο, για να
εξασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρχουν ασαφή σημεία που θα μπορούσαν να προκαλέσουν σύγχυση
στους τοπικούς γεωπόνους ή όταν η μέθοδος απαιτεί ειδικές μετρήσεις in situ. 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 που
εμπίπτουν εντός των λογικών πλαισίων αποκλίσεων μακροσκοπικών παρατηρήσεων. Συνεπώς,
η αξιολόγηση της αντικειμενικότητας των συμβούλων – γεωπόνων κρίνεται ως επιτυχής.
Υπο-Δράση 3.6.3: Κατάρτιση των συμβούλων - γεωπόνων στις περιοχές υλοποίησης του
έργου σε θέματα βιοποικιλότητας
Μετά την αρχική εκπαίδευση (1η) πραγματοποιήθηκαν επιπλέον 3 ακόμη καταρτίσεις το 2011
και το 2012. Η κατάρτιση των συμβούλων-γεωπόνων περιελάμβανε θεωρητική εκπαίδευση και
πρακτική εξάσκηση, στο πεδίο και τους παρασχέθηκε σχετικό εκπαιδευτικό υλικό. Το υλικό
που χρησιμοποιήθηκε κατά τις τέσσερις πρώτες εκπαιδεύσεις περιλαμβάνεται στην πρώτη
έκδοση παραδοτέου της Δράσης με τίτλο: «Κατευθυντήριες γραμμές για την εκτίμηση
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παραμέτρων και δεικτών βιοποικιλότητας σε μεσογειακούς ελαιώνες (1η έκδοση)». Κατά τις
εκπαιδεύσεις των συμβούλων-γεωπόνων, οι ειδικοί επιστήμονες του ΕΚΒΥ πραγματοποίησαν
επί τόπου αξιολόγηση και ποιοτικό έλεγχο στις καταγραφές παραμέτρων/δεικτών
βιοποικιλότητας που πραγματοποιούνται και εντόπισαν τις απαιτούμενες διορθωτικές
ενέργειες. Οι εκπαιδεύσεις εστίασαν στην παρακολούθηση της αφθονίας και ποικιλίας
βασικών ομάδων της πανίδας (π.χ. ασπόνδυλων, αμφιβίων, ερπετών, πουλιών, θηλαστικών),
αναγνώριση/ταυτοποίηση σημαντικών ειδών που αποτελούν βιοδείκτες π.χ. τα είδη πουλιών
(δεντροσταρήθρα,
χαλκοκουρούνα,
βλαχοτσίχλονο),
καταγραφή
κατάλληλων
παραμέτρων/δεικτών, χρήση εξειδικευμένου εξοπλισμού, με έμφαση στην ορνιθοπανίδα και σε
θέματα υιοθέτησης ορθών πρακτικών προς όφελος της βιοποικιλότητας. Για τον τελευταίο
κύκλο εκπαιδεύσεων, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί εντός του 2013, τα αντικείμενα
εκπαίδευσης θα εμπλουτισθούν με θέματα εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που
σχετίζονται με τη βιοποικιλότητα, με το πώς να προτείνουν οι σύμβουλοι-γεωπόνοι σχετικούς
σκοπούς και στόχους στους ελαιοκαλλιεργητές, πώς να τους παρέχουν γραπτές οδηγίες καλών
πρακτικών για την ενίσχυση της βιοποικιλότητας, αλλά και πώς να παρακολουθούν την
εφαρμογή τους (DL_3.6).

Υπο-Δράση 3.6.4: Κατάρτιση των συμβούλων-γεωπόνων στις περιοχές υλοποίησης του
έργου στην εφαρμογή της μεθόδου.
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 ΡόδαξΑγρο με τις τρείς ομάδες παραγωγών. Η κατάρτιση -συμπληρωματικά
αυτή που κάνουν οι ειδικοί των λοιπών εταίρων- αφορά στη συσχέτιση και την προσαρμογή
μερικών εκ των πληροφοριών που συγκεντρώνονταν ήδη, ώστε να ικανοποιούν και 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 ΦΠΠ ή τρόπος χειρισμού των κενών συσκευασίας κ.λπ. 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 υλοποιείται με κάθε δυνατό μέσο,
όπως e-mail, τηλέφωνο αλλά και με άμεση φυσική παρουσία, ιδίως σε ότι αφορά ζητήματα
αγρού.
Επίσης, πραγματοποιήθηκε σειρά εκπαιδεύσεων 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 στη χρήση των αρχείων που συναποτελούν το ΙΑΡ Toolbox (βλ. DL 3.2.3).
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Τα κύρια θέματα που περιελάμβανε η εκπαίδευση ήταν: Α) χρήση του συστήματος των
αρχείων της Μεθόδου ΙΑΡ για τον υπολογισμό του περιβαλλοντικού προφίλ αγροτεμαχίου.
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.
Yπο-δράση 3.7: Αξιολόγηση της αντικειμενικότητας των συμβούλων-γεωπόνων
Η αξιολόγηση της αντικειμενικότητας (calibration) των συμβούλων-γεωπόνων (επιβλεπόντων)
αποτέλεσε το αντικείμενο της υπο-δράσης αυτής κατά την οποία καλούνται 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 (π.χ. 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 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:
 Οι αποκλίσεις που παρατηρήθηκαν μεταξύ των συμβούλων-γεωπόνων δεν ήταν
ιδιαίτερα σημαντικές για τις περισσότερες από τις παραμέτρους και τους δείκτες,
 Αξιοσημείωτες διαφοροποιήσεις μεταξύ των συμβούλων-γεωπόνων σημειώθηκαν σε
ορισμένες κρίσιμες παραμέτρους (π.χ. φυτοφράκτης).
 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.
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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.
 Γενικότερα όσον αφορά στα γεωργικά μηχανήματα οι γεωπόνοι-σύμβουλοι στη γραπτή
εξέταση απάντησαν σωστά στις ερωτήσεις.
 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.
Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης από τους επιστήμονες των διαφορετικών ειδικοτήτων
παρουσιάζονται στο DL 3.7 μαζί με παρουσίαση του τρόπου διεξαγωγής της αξιολόγησης.
Επίσης οι γεωπόνοι αξιολόγησαν την εκπαίδευση και η διαδικασία θα επαναληφθεί για
κάποια από τα αντικείμενα για τα οποία κρίνεται απαραίτητο (είτε από πλευράς των
Δικαιούχων είτε από τους Γεωπόνους).
Δράση 4: Εφαρμογή της μεθόδου ΙΑΡ στα συμπεριλαμβανόμενα στο έργο αγροτεμάχια
Υπο-Δράση 4.1: Συλλογή δεδομένων παραμέτρων αγροτεμαχίων
Το EMS 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, EMAS,
Ανάλυση Κύκλου Ζωής κ.λπ.) που ενδιαφέρουν τους παραγωγούς.
H συλλογή δεδομένων στις 3 πιλοτικές περιοχές που αποτελεί καίριο κομμάτι του
προγράμματος, γίνεται με τη χρήση του ΕΜS και της βάσης δεδομένων του προγράμματος
SAGEProject. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθεί ότι η αρχική πρόταση που υπεβλήθη
από τη ΡόδαξΑγρο βασιζόταν σε δεδομένα τα οποία συλλέγονταν από τους γεωπόνους σε
επίπεδο αγρού. Η νέα όμως προτεινόμενη Μέθοδος ΙΑΡ χρειάζεται 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 (π.χ. Costa Navarino) εάν υπάρχουν και εφόσον έχουν αξιόπιστα
δεδομένα ως προς το μέγεθος των χρονοσειρών και το πλήθος των παραμέτρων. Τα δεύτερα
συλλέγονται είτε ως τιμές είτε προκύπτουν υπολογιστικά. Όλα τα δεδομένα αγρού από το
ΕΜS, τη βάση SAGEProject καθώς και τα βοηθητικά δεδομένα από Βιβλιοθήκες (οι οποίες
φτιάχτηκαν ειδικά για τους σκοπούς του έργου) συνθέτουν το ΕΜS-ΙΑΡ στο οποίο όλα,
υφίστανται διάφορες επεξεργασίες.
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Η συλλογή δεδομένων αγρού γίνεται με συνέντευξη του παραγωγού από το γεωπόνο, αυτοψία
και τεκμηρίωση. Τα δεδομένα αυτά εισάγονται στη συνέχεια στο SAGEProject και το ΕΜS.
Τα αρχεία ΕΜS υποβάλλονται σε μηνιαία βάση από τους συμβούλους γεωπόνους στη
ΡόδαξΑγρο. Τα βοηθητικά δεδομένα έχουν συλλεχτεί/υπολογιστεί (ή μπορεί να συλλεχθούν
και στο μέλλον) από τους επιστήμονες των εταίρων ΜΦΙ και ΙΕΒ σε συνεργασία με τους
εξειδικευμένους εξωτερικούς συνεργάτες.
Σύμφωνα με το σύστημα αυτό οι εγγεγραμμένοι παραγωγοί καταγράφουν τις εφαρμογές που
κάνουν στους ελαιώνες σύμφωνα με τη «διαδικασία συλλογής δεδομένων (DL_4.1) 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 από την κάθε εφαρμογή, ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος και η εν συνεχεία
αποδελτίωση των εφαρμογών στο MS και στη βάση δεδομένων (λογισμικό).
Υπο-Δράση 4.2: Αξιολόγηση των σημαντικών πλευρών
προσδιορισμός περιβαλλοντικού προφίλ αγροτεμαχίου

και

επιπτώσεων

και

Παρήχθησαν τα περιβαλλοντικά προφίλ όλων των αγροτεμαχίων και των τριών πιλοτικών
περιοχών. Τα προφίλ των 600 αγροτεμαχίων παρουσιάζονται στο DL 4.2 Τα αποτελέσματα
των μεμονωμένων αγροτεμαχίων ενοποιήθηκαν και εξετάζονται ανά περιοχή αλλά και στο
σύνολο τους. Το συμπέρασμα από τα μέχρι στιγμής προφίλ σε γενικές γραμμές είναι συμβατά
με τις ισχύουσες ανά περιοχή πρακτικές π.χ. η επίπτωση της χρήσης ζιζανιοκτόνων στη
βιοποικιλότητα (χλωρίδα). Παράδειγμα κατανομής τιμών σκορ τριπλετών, οι οποίες
αξιολογούν επιπτώσεις της κατεργασίας εδάφους στο έδαφος (από σύνολο 600 αγροτεμαχίων)
παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 1.
Μηχανική κατεργασία εδάφους - Διάφορες
Επιπτώσεις-Εδαφος (576 αγροτεμάχια)

Διάγραμμα 1. Αριθμός
αγροτεμαχίων (σε κάθε
κλάση σκορ) στα οποία η
μηχανική
κατεργασία
(AS15) έχει τις ακόλουθες
επιπτώσεις:
Εξάντληση
φυσικών πόρων (IM03) και
συμπίεση
(IM08)
του
εδάφους (CO03), μεταβολή
της
βιοποικιλότητας
(IM05) εντός και επί του
εδάφους (CO10 και CO11,
αντίστοιχα)

350

Αρ. Αγροτεμαχίων

300
250
200

AS15_IM03_CO03

AS15_IM05_CO10

150

AS15_IM05_CO11

AS15_IM08_CO03

100
50

0.9-1.0

0.8-0.9

0.7-0.8

0.6-0.7

0.5-0.6

0.4-0.5

"0.3-0.4

0.2-0.3

0.1-0.2

0-1

0

0

Σκορ τριπλετών

Οι επιστήμονες εξετάζουν προσεχτικά τα αποτελέσματα της χρήσης της μεθόδου και τις
κατανομές των τιμών των σκορ των αγροτεμαχίων σε σχέση με την ευαισθησία της μεθόδου
και επίσης αξιολογούν τα αποτελέσματα βάσει των ποσοτικών δεικτών ή/ και σε συνάρτηση με
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τα αποτελέσματα των μετρήσεων ή/και αναλύσεων. Τα αποτελέσματα θα συζητηθούν στην
επόμενη ΟΕ και είναι υπό επεξεργασία από τους γεωπόνους για την άμεση έκδοση οδηγιών.
Τα παραπάνω θα οδηγήσουν στη σύνταξη προκαταρτικής Έκθεση Αξιολόγησης της
Αποτελεσματικότητας της μεθόδου (δράση σε εξέλιξη).
Υπο-Δράση 4.3: Προσδιορισμός δυναμικού παραγωγής αγροτεμαχίου
Το Δυναμικό παραγωγής είναι το μέγιστο της παραγωγής που μπορεί να επιτευχθεί με βάση τις
εγγενείς παραμέτρους (περιβάλλον, έδαφος, γενετικό υλικό κ.λπ.) 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. Το δυναμικό παραγωγής συμφωνείται μεταξύ παραγωγού και γεωπόνου
(Σύστημα ΡόδαξΑγρο). Οι παραγωγοί σπάνια γνωρίζουν το βαθμό που οι εγγενείς ιδιότητες
(π.χ. 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 (π.χ. 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 μπορούσε να στοχεύσει σε βελτίωση με ορθότερη πρακτική, δηλαδή
χωρίς πρόσθετες εισροές και χωρίς να ενοχλεί το περιβάλλον. Στο DL 4.3 παρουσιάζεται ο
Πίνακας του Δυναμικού Παραγωγής Ελαιώνα. Στην αριστερή στήλη παρατίθενται όλα τα
στοιχεία περιβάλλοντος με τη σειρά ως προς τη δυνατότητα μεταβολής τους. Στη μεσαία
στήλη δίνονται οι τιμές για τον ιδανικό ελαιώνα, με (ονομαστικό) δυναμικό παραγωγής 200
κιλά το στρέμμα κάθε χρόνο. Στην δε δεξιά στήλη παρατίθενται οι τιμές του εξεταζόμενου
ελαιώνα. Ανάλογα με την απόκλιση κάθε παραμέτρου από την ιδεατή τιμή θεωρείται ότι οι
αποδόσεις σε λάδι εκπίπτουν. Το παραπάνω σκεπτικό αποτελεί πρόταση της ΡόδαξΑγρο η
οποία δεν έχει επιστημονικά αξιολογηθεί στο σύνολο της από την ΟΕ.
Σε αυτή τη φάση του έργου έχουν παραχθεί μετά από υπολογισμό οι δείκτες παραγωγής ως
κιλά ελαιοκάρπου και λίτρα ελαιολάδου ανά στρέμμα (με τα δεδομένα του 2011, ενώ αυτά του
2012 εισάγονται επί του παρόντος στο ΕΜS) και έχουν χαρτογραφηθεί (DL 4.3). H συσχέτιση
τόσο στα πλαίσια της χαρτογραφικής αποτύπωσης όσο και μέσω των δεικτών αναμένεται να
παρέχει κατά την παρούσα φάση έκδοσης των ειδικών οδηγιών, σημαντικές πληροφορίες
στους γεωπόνους. Ταυτόχρονα, έχουν σταλεί σχόλια από ειδικούς του ΙΕΒ στη ΡόδαξΑγρο και
επί του παρόντος η έκδοση αυτή επανεξετάζεται ως προς τα στοιχεία περιβάλλοντος και τις
τιμές. Η πρόταση για τη νέα έκδοση θα παραδοθεί εντός διαστήματος 1 μηνός.
Εν κατακλείδι, το δυναμικό παραγωγής ανεξαρτήτως του τρόπου αξιολόγησης του θεωρείται
ιδιαίτερα χρήσιμο γιατί βοηθά το γεωπόνο να προσαρμόζει στοχευμένα τις οδηγίες του
λαμβάνοντας υπόψη το φυσικό περιβάλλον του ελαιώνα. Στην παρούσα φάση η λήψη
απόφασης από το γεωπόνο μπορεί να υποστηριχτεί από τη χρήση του πακέτου χωρικών
δεδομένων μέσω χαρτών. Η Υπο-δράση 4.3 βρίσκεται σε εξέλιξη.
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Δράση 5: Σχέδιο Βελτίωσης-Προτεινόμενοι και συμφωνούμενοι περιβαλλοντικοί σκοποί
και στόχοι
Υπο-Δράση 5.1: Συμφωνία με παραγωγούς για σκοπούς και στόχους
Δεν έχει ξεκινήσει, βάσει του χρονοδιαγράμματος, θα ξεκινήσει τέλος Φεβρουαρίου αρχές
Μαρτίου, 2013.
Υπο-Δράση 5.2: Έκδοση Οδηγιών για Ορθές Γεωργικές Πρακτικές
Η δράση αυτή αφορά στην έκδοση οδηγιών προς τους παραγωγούς, σε αντιδιαστολή προς τις
οδηγίες προς τους γεωπόνους της Δράσης 3.6. Οι οδηγίες διακρίνονται σε γενικές (general)
που αφορούν στις καθιερωμένες ορθές πρακτικές και τις ειδικές (parameter-specific), οι οποίες
αφορούν την επιδίωξη της μεταβολής της 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 αφορούν περισσότερα του ενός αγροτεμάχια. Για παράδειγμα, οι οδηγίες για μείωση
της αλάτωσης του εδάφους μπορεί να απευθύνονται 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 επιβάλλεται στον
παραγωγό να τις ακολουθήσει, ενώ αντίθετα οι ειδικές οδηγίες προτείνονται να υιοθετηθούν
(και ελέγχεται η εφαρμογή τους από τους γεωπόνους) ώστε να μειωθεί μια αναγνωρισμένη
σημαντική περιβαλλοντική επίπτωση η οποία έχει γνωστοποιηθεί στον παραγωγό. Με την
έννοια αυτή οι ειδικές οδηγίες δεν προκύπτουν παρά μόνο μετά την πλήρη εφαρμογή της
μεθόδου ΙΑΡ, οπότε θα εκδοθούν την άνοιξη του 2013. Οι εταίροι επιλέγουν κατά περίπτωση
αν οι εκδιδόμενες οδηγίες (γενικές και ειδικές) θα απευθύνονται στο παραγωγό απευθείας ή θα
δίνονται 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
Οι γενικές οδηγίες που είχαν 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 π.χ. έντομα καλόκορις ΝΗΛΕΑΣ, κηκκιδόμυγα ΜΕΡΑΜΒΕΛΛΟ) και ζιζανίων, 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) και δ) στην ορθή χρήση ψεκαστικών εξαρτημάτων και στον οπτικό
έλεγχό τους. Τα προαναφερόμενα παρουσιάζονται στο DL 5.2 -BPI.
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Υπο-Δράση 5.2.2: Έκδοση οδηγιών για Ορθές Γεωργικές Πρακτικές διαχείρισης εδάφους
και αρδευτικού νερού
Το ΙΕΒ έχει παραδώσει τις Ορθές Πρακτικές σχετικά με τη διαχείριση νερού και εδάφους, και
αναλυτική προτεινόμενη λιπαντική αγωγή για κάθε αγροτεμάχιο με βάση τα αποτελέσματα
των εδαφολογικών αναλύσεων που πραγματοποιήθηκαν. Τέλος, παραδόθηκε (DL 5.2 -LRI)
τεκμηρίωση συγκεκριμένων ζητημάτων και οδηγίες που σχετίζονται με την ποιότητα του
εδάφους σε σχέση με την ποιότητα του εφαρμοζόμενου νερού άρδευσης και τις προτεινόμενες
επεμβάσεις για κάθε αγροτεμάχιο ανά περιοχή στο οποίο εντοπίστηκε ζήτημα. Επίσης επί του
παρόντος εξετάζεται και αν τα προβλήματα που εντοπίστηκαν στα επιμέρους αγροτεμάχια
βάσει των αναλύσεων και της αξιολόγησης ειδικών, εντοπίστηκαν και με τη χρήση της ΙΑP.
Τα πρώτα αποτελέσματα είναι πολύ ενθαρρυντικά.
Υπο-Δράση 5.2.3: Έκδοση οδηγιών για Ορθές Γεωργικές Πρακτικές προστασίας σε
σχέση με τη βιοποικιλότητα
Μολονότι η διερεύνηση των επιμέρους θεμάτων και η επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας
βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη, ετοιμάστηκε η 1η έκδοση των οδηγιών η οποία διενεμήθη το
Μάρτιο 2012. Η 1η έκδοση των οδηγιών αφορά σε ένα σύντομο έντυπο το οποίο έχει δομηθεί
ώστε στα πρώτα κεφάλαιά του να τεκμηριώνει τη σημασία της βιοποικιλότητας, ακολούθως να
προσδιορίζει τις καλλιεργητικές δραστηριότητες και πρακτικές που είναι επιβαρυντικές για τη
βιοποικιλότητα των ελαιώνων, στη συνέχεια να θέτει τους βασικούς άξονες Ορθής Γεωργικής
Πρακτικής και τέλος να επισημαίνει τις καλές πρακτικές που μπορούν να εφαρμόσουν οι
ελαιοπαραγωγοί.
Η εφαρμογή και η απήχηση της 1ης έκδοσης των οδηγιών παρακολουθείται κυρίως μέσα από
την επικοινωνία με τους συμβούλους-γεωπόνους και τα αποτελέσματα της παρακολούθησης
(για την περίοδο Απρίλιος – Δεκέμβριος 2012) θα αξιοποιηθούν στη 2η έκδοση των οδηγιών, η
οποία προγραμματίζεται για το Μάρτιο 2013 ή και νωρίτερα εάν το απαιτούν οι ανάγκες του
έργου. Παράλληλα, συνεχίζεται η διερεύνηση των διαφόρων θεμάτων και η επισκόπηση της
σχετικής βιβλιογραφίας για τη συμπλήρωση και ολοκλήρωση των επιμέρους κεφαλαίων και
για την τυχόν τροποποίηση ή και προσαρμογή καλών πρακτικών.
Η πρώτη έκδοση των οδηγιών για Ορθές Γεωργικές Πρακτικές προστασίας σε σχέση με τη
βιοποικιλότητα παρουσιάζονται στο DL 5.2 -ΕΚΒΥ.

Δράση 6: Παρακολούθηση και καταγραφή της πορείας προς την αειφορία
Υπο-Δράση 6.1: Παρακολούθηση της εφαρμογής του συστήματος στο πεδίο
Οι πρώτες οδηγίες που θα αποτελέσουν αντικείμενο ελέγχου αναμένονται την Άνοιξη του
2013. Το σύστημα ελέγχου είναι καλά εγκατεστημένο και λειτουργεί, εφαρμοζόμενο στον
έλεγχο των καταγραφών των παραγωγών από τους γεωπόνους, και στον έλεγχο της
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αποδελτίωσης που κάνουν οι γεωπόνοι στο EMS, από τη ΡόδαξΑγρο 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)
2. Έλεγχος από τη ΡόδαξΑγρο 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, π.χ. για τους
ελαιώνες που έχουν επισκεφθεί για μετρήσεις, για δειγματοληψίες κ.λπ.
3. Εσωτερική Επιθεώρηση από τη ΡόδαξΑγρο 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, τα προγράμματα των
εσωτερικών επιθεωρήσεων και τα δείγματα αλληλογραφίας ελέγχου των στοιχείων εφαρμογών
που αποδελτιώνονται στα EMS και αποστέλλονται κάθε μήνα στη ΡόδαξΑγρο για έλεγχο
περιλαμβάνονται στο DL 6.1.
Υπο-Δράση 6.2: Εκτίμηση της απόδοσης αγροτεμαχίου
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 ήδη 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 θα δεχθούν 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. Να σημειωθεί ότι
μέχρι την εμφάνιση της μεθόδου IAP δεν υπήρχε μέθοδος ιεράρχησης των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων, εξ ού και η δυσκολία σύνταξης περιβαλλοντικών δηλώσεων EMAS.
Προσδοκάται συνεπώς η εισαγωγή της μεθόδου στις διαδικασίες αξιολόγησης των
περιβαλλοντικών πλευρών για το EMAS. Η πρώτη δήλωση EMAS με αυτήν την προσέγγιση
θα έχει ολοκληρωθεί το 2013.
Παρομοίως για το ΔΕΛ.ΕΠ. η πρώτη έκδοση που θα αξιοποιεί τη μέθοδο ΙΑΡ θα έχει
ολοκληρωθεί την ίδια περίοδο, στο τέλος της άνοιξης του 2013. Στο DL 6.2 περιγράφεται η
εκτίμηση της απόδοσης του αγροτεμαχίου και παρατίθεται και ο οδηγός ανάγνωσής του.
Επίσης, υπάρχουν τα μεμονωμένα ΔΕΛ.ΕΠ για κάθε αγροτεμάχιο για τα δεδομένα του 2011,
ενώ για τα του 2012, η προεργασία των ΔΕΛ.ΕΠ έχει ήδη ξεκινήσει.
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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.
Υπο-Δράση 6.3.1: Μετρήσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων και παραμέτρων φυτοϋγείας
και της ρύπανσης από φυτοπροστασία
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 και 2012 (Ιούλιος 2011-Δεκέμβριος 2011 και Φεβρουάριος 2012-Δεκέμβριος 2012). Τα
αποτελέσματα παρακολούθησης των εντομολογικών εχθρών παρουσιάζονται στο DL 6.3.1.1.
Στα πλαίσια παρακολούθησης οι γεωπόνοι έκαναν δειγματοληψίες και λάμβαναν μετρήσεις
παγίδων τις οποίες έστελναν στο ΜΦΙ με κοινοποίηση στη ΡόδαξΑγρο.
Ακόμη, κατά τη διάρκεια της Άνοιξης του 2012 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 βιοποικιλότητας /χλωρίδας. Το
αντικείμενο αυτό αποτελεί κοινή δράση ΜΦΙ και ΓΠΑ από τα μέσα του 2012. Ακολούθησε
δειγματοληψία, αναγνώριση των ειδών της αυτοφυούς βλάστησης και η αξιολόγηση της
κατάστασης ως προς την εδαφοκάλυψη των ελαιώνων (ποσοτική και ποιοτική).
Βάσει των αποτελεσμάτων των αρχικών καταγραφών της ζιζανιοχλωρίδας, έχει προταθεί από
το νέο εταίρο ΓΠΑ μεθοδολογία για την καταγραφή, την εκτίμηση της σπουδαιότητας των
ειδών και την αξιολόγηση της ποικιλομορφίας της χλωρίδας σε επιλεγμένους ελαιώνες (DL
6.3.1.2). Η επιλογή των θέσεων για λεπτομερή παρακολούθηση της χλωρίδας και την
αξιολόγηση του εδαφοτοποκλιματικού περιβάλλοντος της καθώς και των συνθηκών της
ελαιοκαλλιέργειας με χρήση Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΠΣ)
παρουσιάζεται στο προαναφερθέν Παράρτημα. Η παραπάνω δράση που συνδυάζει ορθές
γεωργικές πρακτικές με πρακτικές βιοποικιλότητας θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με το ΜΦΙ
και είναι ιδιαίτερης σημασίας όπως προβλέπει η νέα ΚΑΠ (Κοινή Αγροτική Πολιτική).
Υπο-Δράση 6.3.2: Μετρήσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων και παραμέτρων εδάφους και
ύδατος
Το Φθινόπωρο του 2011 πραγματοποιήθηκαν δειγματοληψίες νερού και εδάφους για τον
εργαστηριακό προσδιορισμό φυσικοχημικών παραμέτρων και τον υπολογισμό παραμέτρων
σχετικών με την ποιότητα του εδάφους και του νερού. Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων, για
όλα τα αγροτεμάχια και σημεία δειγματοληψίας νερού, έγινε μέσω επιλεγμένων θεματικών
χαρτών που παρήχθησαν σε ΓΣΠ (βλ. DL 3.4). Στην αιχμή της αρδευτικής περιόδου τον
Αύγουστο του 2012 επαναλήφθηκαν οι δειγματοληψίες νερού (όπου ήταν δυνατό να γίνουν),
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ώστε να εξασφαλιστεί η αξιολόγηση της ποιότητάς τους σε σχέση με τους στόχους του έργου
ακόμα και κάτω από συνθήκες μέγιστης ασκούμενης πίεσης στους υδατικούς πόρους (αιχμή
ζήτησης υδατικών πόρων-ελάχιστη προσφορά). Επίσης, το Φθινόπωρο του 2012 έγινε
επανάληψη της δειγματοληψίας εδάφους σε συγκεκριμένους αγρούς για επιβεβαίωση των
αποτελεσμάτων της πρώτης δειγματοληψίας, λόγω απόκλισης ορισμένων τιμών από τις
αναμενόμενες. Η επεξεργασία και ανάλυση των δειγμάτων εδάφους και νερού
πραγματοποιήθηκε στο διαπιστευμένο εργαστήριο του ΙΕΒ, ακολουθώντας στο σύνολο
έγκυρες και τεκμηριωμένες μεθόδους δοκιμών. Για την πληρέστερη αξιοποίηση των
αποτελεσμάτων και εκτός της IAP, πραγματοποιήθηκε και τεκμηριωμένη αξιολόγηση της
ποιότητας του αρδευτικού νερού κάθε σημείου υδροληψίας και με βάση αυτήν κατατέθηκαν
και προτάσεις-πιθανά μέτρα ορθής διαχείρισης του αρδευτικού νερού προς αποφυγή δυσμενών
επιπτώσεων κατά την εφαρμογή του νερού στον αγρό. Τέλος, πραγματοποιήθηκε και συνολική
αξιολόγηση της ποιότητας του αρδευτικού νερού κατά περιοχή, για το σύνολο των θέσεων που
εξετάστηκαν. Για τους σκοπούς υλοποίησης του έργου πραγματοποιήθηκαν επίσης αναλύσεις
σε περιβαλλοντικά δείγματα (υπόγειων υδάτων από γεωτρήσεις και εδάφους) για
προσδιορισμό υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων (ή φυτοπροστατευτικών προϊόντων) με
σκοπό την αποτίμηση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης των υπό μελέτη περιοχών από γ.φ. ή
σημαντικούς μεταβολίτες τους. Όσον αφορά στα δείγματα νερού που συλλέχτηκαν από
γεωτρήσεις, πραγματοποιήθηκε χρωματογραφική ανάλυση τους προκειμένου να διαπιστωθεί
κατά πόσο οι συγκεντρώσεις των υπολειμμάτων γ.φ. που χρησιμοποιούνται στην
ελαιοκαλλιέργεια υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια. Στην περίπτωση των νερών τα
ανώτατα επιτρεπόμενα όρια για τα υπόγεια ύδατα ορίζονται από την οδηγία 98/83/EC
(European Drinking Water Directive) και δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 0,1 μg/L για κάθε
δραστική ουσία (ή μεταβολίτη αυτής) και 0,5 μg/L για το σύνολο των δραστικών ουσιών γ.φ.
Για το έδαφος δεν υπάρχουν θεσμοθετημένα ανώτατα όρια υπολειμμάτων γ.φ. ή άλλων
οργανικών ρύπων και επομένως το ύψος των υπολειμμάτων στο επιφανειακό έδαφος δεν
μπορεί να αποτελέσει άμεσο κριτήριο αναγνώρισης μη ορθών πρακτικών φυτοπροστασίας
στους ελαιώνες της περιοχής δειγματοληψίας. Με δεδομένη την έλλειψη ανώτατων ορίων
υπολειμμάτων επιλέχθηκε ως εναλλακτική προσέγγιση η σύγκριση του ύψους των
μετρούμενων υπολειμμάτων με τα αναμενόμενα υπολείμματα στο έδαφος (PECs) μετά την
εφαρμογή (-ες), που μπορούν να υπολογιστούν με τη βοήθεια υπολογιστικών μοντέλων, όπως
του μοντέλου FOCUS. Συνολικά αναλύθηκαν α) 44 δείγματα νερού γεωτρήσεων και β) 61
δείγματα εδάφους από τις τρεις περιοχές. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι σε ελάχιστες
περιπτώσεις ανιχνεύτηκαν υπολείμματα γ.φ. (DL 6.3.2) τα οποία υπερέβαιναν τα επιτρεπόμενα
όρια σε νερά. Σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφερθεί ότι οι δραστικές ουσίες φ.π. που
βρέθηκαν δεν αποτελούν εισροή φυτοπροστασίας για την καλλιέργεια της ελιάς και επιπλέον
δεν αποτελούν συχνά ανιχνευόμενους οργανικούς ρύπους σε νερά. Για τον παραπάνω λόγο,
δείγματα από τις γεωτρήσεις αυτές θα επανεξεταστούν το 2013 για αξιολόγηση τυχόν
αποκλίσεων. Τα αποτελέσματα υπολειμμάτων δραστικών ουσιών γ.φ. σε εδάφη (glyphosate
και του μεταβολίτη του AMPA-σημαντικού ρύπου στα εδάφη στην ΕΕ) έδειξαν σε κάποιες
περιπτώσεις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις ουσιών σε σχέση με τις αναμενόμενες, βάσει του
μοντέλου FOCUS. Υπερβάσεις των ορίων αυτών αποτελούν πιθανές έμμεσες ενδείξεις μη
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ορθής χρήσης των γ.φ. από παραγωγούς (π.χ. υπέρβαση δόσης εφαρμογής σημειακά
συνδυασμένη με μη ορθό τρόπο εφαρμογής όπως είναι αυτός με αυτοσχέδιο ψεκαστήρα χειρός
που συνδέεται σε βυτίο με λάστιχο ή κακο-συντηρημένος εξοπλισμός). Τα αποτελέσματα
επεξεργαζόμενα από τους ειδικούς οδήγησαν στην απόφαση πρακτικής εκπαίδευσης και σε
έκδοση γενικών οδηγιών προς γεωπόνους και παραγωγούς για ορθότερη εφαρμογή
ζιζανιοκτόνων στο έδαφος. Προγραμματίζονται πρακτικές επίδειξης ορθού ψεκασμού για τη
τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο.
Υπο-Δράση 6.3.3:
βιοποικιλότητας

Μετρήσεις

περιβαλλοντικών

επιπτώσεων

και

παραμέτρων

Μετρήσεις βιοποικιλότητας πριν την εφαρμογή της μεθόδου ΙΑΡ πραγματοποιήθηκαν, όπως
είχε προγραμματιστεί στο 5% των ελαιώνων που συμμετέχουν στο Έργο, δηλαδή σε 30
αγροτεμάχια στο σύνολο των τριών περιοχών του Έργου. Η επιλογή του 5% των αγροτεμαχίων
στα οποία πραγματοποιήθηκε εκτίμηση της κατάστασης της βιοποικιλότητας έγινε με τυχαία
επιλογή από το σύνολο αυτών που συμμετείχαν σε κάθε περιοχή. Η μέση έκταση των
επιλεχθέντων ελαιοτεμαχίων ήταν 2.2 στρέμματα στα Πεζά, 5.1 στο Μεραμβέλλο και 15 στην
Χώρα Τριφυλίας. Ο μέσος αριθμός δέντρων ανά επιλεγμένο τεμάχιο ήταν 43 στα Πεζά, 89 στο
Μεραμβέλλο και 254 στην Χώρα Τριφυλίας. Η πρώτη φάση των μετρήσεων βιοποικιλότητας,
με εργασίες πεδίου στο 5% των ελαιώνων, ξεκίνησε στις αρχές Ιουνίου 2011 και
ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο 2011. Η εκτίμηση της βιοποικιλότητας στο SAGE10 γίνεται με
βάση την εκτίμηση της πληθυσμιακής πυκνότητας και της αφθονίας ειδών των
σημαντικότερων ομάδων οργανισμών που συναντάμε στα αγροοικοσυστήματα (πουλιά,
ερπετά, θηλαστικά και ασπόνδυλα). Για την ανάλυση και παρουσίαση των αποτελεσμάτων
αλλά και για λόγους ομοιογένειας μεταξύ των ομάδων που μελετώνται, ως δείκτες
ποικιλότητας χρησιμοποιήθηκαν κυρίως ο δείκτης των Shannon-Wiener και κατά περίπτωση ο
δείκτης ισομέρειας (Evenness) και ο δείκτης του Simpson. Τα πρώτα αποτελέσματα και
συμπεράσματα των εργασιών πεδίου αποτυπώνονται αναλυτικά στο παραδοτέο με τίτλο
«Έκθεση εκτίμησης της υφισταμένης κατάστασης της βιοποικιλότητας των ελαιώνων (2ο
σχέδιο)». Συνοψίζοντας, οι μετρήσεις βιοποικιλότητας πριν την εφαρμογή της μεθόδου ΙΑΡ
στους ελαιώνες του έργου, καθώς και τα συμπεράσματα παρουσιάζονται στο DL 6.3.3:
Συνοπτικά βρέθηκε ότι:
Δεν υπάρχουν ισχυρές συσχετίσεις μεταξύ της ποικιλότητας των διαφόρων ζωικών ομάδων,
ακόμη και σε περιπτώσεις όπου υπήρχε κάποιο τέτοιο ενδεχόμενο.
Για τις περισσότερες ομάδες που μελετήθηκαν η ποικιλότητα στην περιοχή της Χώρας
Τριφυλίας είναι μεγαλύτερη απ’ ότι στην Κρήτη.
Για τις περισσότερες ομάδες ο δείκτης των Shannon-Wiener αποτελεί επαρκή μονάδα
μέτρησης της βιοποικιλότητας βάσει των αποτελεσμάτων της καταγραφής του 2011. Αυτό δεν
ισχύει για τα χειρόπτερα, όπου υποεκτιμάται η σημασία του αριθμού των ειδών και της
έντασης χρήσης της περιοχής, καθώς και για τα σαρκοφάγα όπου δεν μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ο δείκτης αυτός.
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Για τις περισσότερες ομάδες, με την εξαίρεση των ασπόνδυλων και των σαρκοφάγων, η
σύγκριση μεταξύ των ελαιώνων δεν είναι ενιαία αλλά διαφοροποιείται μεταξύ Χώρας
Τριφυλίας και Κρήτης.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει η διαπίστωση ότι ορισμένα είδη στους ελαιώνες χρησιμοποιούν
διαφορετικά ενδιαιτήματα απ’ ότι στις φυσικές περιοχές.
Η εμφάνιση σαρκοφάγων στα συνήθως μικρού μεγέθους ελαιοτεμάχια δεν σχετίζεται τόσο με
τεμάχια, όσο με την κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή που αυτά χρησιμοποιούν. Η ύπαρξη
όμως φωλεών μέσα σε κάποιο τεμάχιο είναι ένα σημαντικό στοιχείο καθώς δείχνει ότι
διατηρούνται κάποια χαρακτηριστικά του χώρου που επιτρέπουν φωλεοποίηση καθώς και ότι η
όχληση κυμαίνεται γενικά σε χαμηλά επίπεδα.
Από τα πρώτα αποτελέσματα των εργασιών πεδίου και σε συνδυασμό με τα ευρήματα
δράσεων για άλλα γνωστικά αντικείμενα (π.χ. φυτοπροστασία), προκύπτει ανάγκη για
περαιτέρω εμβάθυνση/διερεύνηση στα ειδικότερα αντικείμενα των εντόμων (με έμφαση στα
ωφέλιμα/επιβλαβή) και στη χλωρίδα των ελαιώνων [π.χ. πιθανή σχέση επιβλαβών εντόμων
όπως το Clοsterotomus (Calocoris) trivialis (κν. Καλόκορις) με την αυτοφυή βλάστηση των
ελαιώνων]. Όπως επισημαίνεται και στο Αίτημα Τροποποίησης του έργου, μολονότι η
διατήρηση του ζιζανιοτάπητα είναι μία πρακτική που εφαρμόζεται γενικά στους βιολογικούς
αλλά και στους συμβατικούς ελαιώνες όπου εφαρμόζεται ολοκληρωμένη διαχείριση ζιζανίων
(μέτρα για διατήρηση και ενίσχυση βιοποικιλότητας), στην πιλοτική περιοχή της Τριφυλίας
διαπιστώθηκε εκτεταμένη προσβολή στην ελιά από το έντομο καλόκορις, με δυσκολίες στην
αντιμετώπισή του (γεγονός το οποίο έχει επίσης καταγραφεί στο ιστορικό των ελαιώνων της
ευρύτερης περιοχής). Από τη βιβλιογραφία είναι γνωστό ότι αυτοφυή είδη, με κυριότερα την
τσουκνίδα και το περδικούλι, αποτελούν ξενιστές των νεαρών νυμφών του εντόμου νωρίς την
άνοιξη, μετά την εκκόλαψη των ωών. Για το λόγο αυτό κρίθηκε αναγκαία η καταγραφή των
αυτοφυών ειδών φυτών στους ελαιώνες της πιλοτικής περιοχής για τη διερεύνηση συσχέτισης
με τον πληθυσμό του εντόμου.
Οι μελλοντικές ενέργειες στα πλαίσια μετρήσεων των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
βρίσκονται σε εξέλιξη για όλους τους Δικαιούχους αλλά είναι σύμφωνες με το
χρονοδιάγραμμα της πρότασης. Σε αυτό το σημείο αναφέρεται ότι στην αρχική πρόταση
αναλύσεις εδάφους και νερών για υπολείμματα γ.φ. προβλέπονταν μόνο στη λήξη των
Δράσεων του προγράμματος (εκ παραδρομής). Αυτό θα καθιστούσε τα αποτελέσματα μη
αξιόλογα μιας και δεν θα είχαν επανάληψη στο χρόνο.

Δράση 7: Επικύρωση μεθόδου ΙΑΡ
Προκαταρκτικές ενέργειες επικύρωσης της μεθόδου έχουν αρχίσει στα πλαίσια αξιολόγησης
της ΙΑP από OE, εξωτερικούς συνεργάτες και τους γεωπόνους των τριών περιοχών. Επίσης
αξιολογούνται επί του παρόντος τα αποτελέσματα.
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Δράση 8: Τυποποίηση μεθόδου ΙΑΡ ως εισήγηση για κατευθυντήρια οδηγία του EMAS
σε επίπεδο αγρού
Δεν έχει ξεκινήσει, βάσει του χρονοδιαγράμματος.

Δράση 9: Γνωστοποίηση της μεθόδου ΙΑΡ
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 (DL
9). Πιο συγκεκριμένα:
 Είχε διαμορφωθεί, και αναρτηθεί ο διαδικτυακός τόπος για το πρόγραμμα
(http://www.sage10.gr) στα ελληνικά και τα αγγλικά καθώς και αναγνωρίσιμο λογότυπο. Η
ιστοσελίδα του Προγράμματος επικαιροποιείται καθώς οι Δράσεις εξελίσσονται και επίσης
ελήφθησαν υπόψη τα σχόλια της ΕΕ και του κ. Γαροφαλάκη και πραγματοποιήθηκαν οι
προτεινόμενες αλλαγές.
 Είχε εκτυπωθεί και σταλεί στους Γεωπόνους η πινακίδα του έργου (3 τεμάχια ανά περιοχή
υλοποίησης). Επίσης είχε φτιαχτεί μικρότερη πινακίδα (μεγέθυνση του ενημερωτικού
φυλλαδίου), η οποία είχε αναρτηθεί σε χώρους ενώσεων, γραφείων και σε περιοχές με
μεγάλη προσέλευση κοινού. Είχε συνταχτεί το πρώτο ενημερωτικό φυλλάδιο για το
πρόγραμμα, το οποίο διατέθηκε κατά τη διάρκεια ημερίδας που οργάνωσε το ΜΦΙ στις
26/05/2011.
 Καινούργια έκδοση του φυλλαδίου συντάχθηκε τέλη Μαΐου 2012 και διατέθηκε (500
κομμάτια). Το καινούργιο φυλλάδιο έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του
Προγράμματος.
 Στις 26 Μαΐου 2011 έγινε η πρώτη παρουσίαση των στόχων του έργου SAGE10 στα
πλαίσια ευρύτερης παρουσίασης των προγραμμάτων LIFE+ του ΜΦΙ (από τη Δ/ντρια Δρ
Κ. Μαχαίρα) και της σημασία τους στην εφαρμογή της νέας νομοθεσίας (Οδηγία 128/2009)
και KAΠ (Κοινής Αγροτικής Πολιτικής). Η παρουσίαση έγινε σε επίσημους
εποπτευόμενους φορείς από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, παρουσία
στελεχών τους και του Υφυπουργού του εν λόγω Υπουργείου, και σε κοινωνικούς εταίρους
(εκπρόσωποι της Βιομηχανίας, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις) κ.α. Η εκδήλωση έγινε στο
ΜΦΙ και παρουσιάζεται στον ιστότοπο του EcoPest (www.ecopest.gr).
 Στις 14 & 15 Δεκεμβρίου 2011, πραγματοποιήθηκε διημερίδα - συνάντηση εργασίας στο
πλαίσιο του έργου BROWSE με τίτλο ‘Training Materials for Sustainable Use Directive and
Indicators’. Η διημερίδα πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το OPERA Research Center.
Κατά τη διάρκειά της παρουσιάστηκαν από τη Δρα Α. Μαρκέλλου, η σημασία εκπαίδευσης
των γεωπόνων για την εφαρμογή Μεθόδων όπως η IAP στην χώρα μας.
 Στις 01-05 Μαΐου 2012 έγινε αναφορά στο έργο σε πόστερ αναρτημένο σε περίπτερο του
ΜΦΙ στην Έκθεση AGROTICA 2012.
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 4 Απριλίου 2012, παρουσιάστηκε το πρόγραμμα SAGE10 από τη Δρα. Ειρ. Μαντζούνη με
θέμα: Αειφορία στην ελαιοκαλλιέργεια προς όφελος του παραγωγού, του καταναλωτή και
του περιβάλλοντος στην ημερίδα του έργου PROSODOL στην Καλαμάτα. Η παρουσίαση
του Έργου αναρτήθηκε τόσο στην Ιστοσελίδα του Προγράμματος SAGE10 όσο και στην
ιστοσελίδα του Έργου PROSODOL.
 8-14 Ιουλίου 2012 παρουσιάστηκε από τη Δρα Α. Μαρκέλλου το πρόγραμμα σε συνάντηση
εργασίας (ως προσκεκλημένη επιστήμων) με στελέχη του Υπουργείου Γεωργίας στη
Βοσνία-Ερζεγοβίνη στα πλαίσια συμμετοχής της στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού
προγράμματος “Plant Health Protection Administration Service” (Contract No
EUROPEAID /128353/C/Ser/BA).
 1 Ιουνίου 2012, στο πλαίσιο της επετείου για τα 20 χρόνια που έκλεινε το πρόγραμμα LIFE
από την ημερομηνία της έναρξής του, το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο και η
Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» συνδιοργάνωσαν
εορταστική ημερίδα με αντικείμενο: «New LIFE in AgroEnvironment» κατά τη διάρκεια
της οποίας παρουσιάστηκε το Έργο από τη Συντονίστρια κ. Μαρκέλλου (Παράρτημα 9.3).
 Στις 3-7/9/2012 έγινε παρουσίαση του έργου μέσω poster (Παράρτημα 9.4) στο διεθνές
συνέδριο 3rd Moravian Conference on Rural Research-EURORURAL'12, με αντικείμενο
«MULTIFUNCTIONAL RURAL DEVELOPMENT», στο Brno της Τσεχίας. Τίτλος
Παρουσίασης: IAP: A tool to assess and prioritize environmental impacts from olive tree
cultivations towards achieving sustainability of agro-ecosystems.
 Στις 5/12/2012: Παρουσίαση του Έργου από τη Συντονίστρια κ. Αιμ. Μαρκέλλου στους
εταίρους του Έργου FP7-BIO CIRCLE 2 που επισκέφτηκαν το ΜΦΙ. Οι εταίροι του έργου
είναι Εθνικά Σημεία Επαφής για τη θεματική περιοχή «Τρόφιμα, Γεωργία, Αλιεία και
Βιοτεχνολογία» του 7ου Προγράμματος Πλαισίου (BIO-NCPs) (Παράρτημα 9.5).
 17/12/2012: Aναφορά στο Έργο SAGE10, στην Ανοιχτή Ημέρα Ενημέρωσης (Open Day)
του Προγράμματος FP7-REGPOT-2008-1: BPI Plant-Heal 230010 με θέμα «Βιοτεχνολογία
& Ασφάλεια στη Σύγχρονη Φυτοπροστασία» που πραγματοποιήθηκε στο ΜΦΙ κατά τη
διάρκεια της παρουσίασης των Προγραμμάτων του ΜΦΙ από την κ. Χ. Βαρβέρη.
Διανεμήθηκε το φυλλάδιο του Προγράμματος.
 Στις 30/01/2013: Παρουσίαση των κύριων περιβαλλοντικών Δράσεων του Προγράμματος
στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Έρευνας & Τεχνολογίας της Βουλής από τη Διευθύντρια του
ΜΦΙ κ. Κ. Μαχαίρα.
Επίσης το πρόγραμμα παρουσιάστηκε από τη Δ/ντρια του ΜΦΙ σε επίσημες εκδηλώσεις στις
οποίες κλήθηκε και παρουσίασε το έργο και τις δραστηριότητες του ΜΦΙ όπως στην Ειδική
Μόνιμη Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας (12/1/2012, παρουσίαση σε βίντεο) και στην
Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος (30/1/2013) του Κοινοβουλίου, στον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας (με παράδοση υλικού διάχυσης), και σε επισκέψεις στο ΜΦΙ,
αποστολών ξένων Κρατών, παρουσία των Υπουργών Γεωργίας του Ισραήλ και της Κίνας.
Το πρόγραμμα παρουσιάστηκε σε εκπροσώπους της Ακαδημίας Επιστημών της Κίνας (οι
οποίοι ήρθαν στη χώρα με πρόσκληση του ΜΦΙ) από τη Συντονίστρια και τη Δ/ντρια του ΜΦΙ
στα πλαίσια διμερούς συνάντησής τους με θέμα μελλοντικές συνεργασίες. Η συνάντηση
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πραγματοποιήθηκε στην Κρήτη στο πλαίσιο συμμετοχής όλων στο Workshop
προγράμματος NUE Crops FP-7 (8-10/7/2012).
Όλα τα σχετικά με αυτή τη Δράση παρουσιάζονται στο DL 9.

του

Δράση 10: Παρακολούθηση Προόδου του Προγράμματος
Η παρακολούθηση της προόδου γίνεται 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 κ. Αντιγόνη Ακρίβου η οποία ελέγχει και
καταγράφει τα παραδοτέα και όλη την επικοινωνία με τους εταίρους. Ξεκίνησε η συνεργασία
με το Δρα Γ. Γαροφαλάκη ο οποίος παρακολουθεί, αντικαθιστώντας τη ΜΦΕ στο αντίστοιχο
ρόλο, το βαθμό υλοποίησης των δράσεων του έργου συντάσσοντας έκθεση που υποβάλλεται
στο Συντονιστή, ο οποίος στη συνέχεια κοινοποιεί στους εταίρους προς συζήτηση των
ευρημάτων και υποδείξεων. Η πρώτη τριμηνιαία έκθεση του κ. Γ. Γαροφαλάκη παρουσιάζεται
στο DL_10.1. Η υλοποίηση του έργου μέχρι σήμερα είναι σύμφωνη με το πρόγραμμα.
Επιπρόσθετα, ο Καθ. Carlo Leifert έχει επισκεφτεί δύο φορές το ΜΦΙ, έχει κάνει επισημάνσεις
και η τελική του έκθεση θα συνταχτεί όταν η Μέθοδος μεταφραστεί στα αγγλικά.

Δράση 11: Σχέδιο Διάδοσης Αποτελεσμάτων μετά το LIFΕ
Η δημιουργία συνεργασιών με τους τοπικούς φορείς, η συνεργασία κυρίως με μέλη από
οργανωμένες ομάδες παραγωγών με τη συμμετοχή ενενήντα τριών (93) καλλιεργητών από δύο
γεωγραφικές περιοχές της χώρας μας, η συνεργασία με τους κρατικούς φορείς και η
συστηματική διάχυση του μηνύματος για υπευθυνότητα και γνώση στην πρωτογενή αγροτική
παραγωγή θέτουν τις βάσεις για τη βιωσιμότητα του έργου και την αξιοποίηση των
αποτελεσμάτων του, μετά την ολοκλήρωση του. Επιπρόσθετα, εργαλεία όπως το δίκτυο
δειγματοληψίας νερού/εδάφους, η μέθοδος αξιολόγησης επιπτώσεων, το εκπαιδευτικό υλικό
για μελέτη επιπτώσεων καθώς και η ιστοσελίδα θα συνεχίσουν να υπάρχουν και μετά την
ολοκλήρωση του έργου και αναμένεται ότι θα συνεισφέρουν στην περαιτέρω αξιοποίηση των
αποτελεσμάτων και των εργαλείων του έργου. Θα συνταχθεί ξεχωριστό παραδοτέο που θα
κατατεθεί με την τελική έκθεση και το οποίο θα περιγράφει πιο αναλυτικά το «Σχέδιο
διάδοσης αποτελεσμάτων μετά το LIFE».
5.2. Πρόβλεψη της προόδου μέχρι την επόμενη έκθεση
Στα πλαίσια της Δράσης 1, θα συνεχιστούν οι συσκέψεις της ΟΕ για την τελική παράδοση της
ΙΑΡ το 2014 και όλες οι σχετιζόμενες με αυτή ενέργειες.
Ως προς τις Δράσεις 2 και 3, εκτιμάται ότι αφού έχει ολοκληρωθεί η 1η έκδοση της
αναμορφωμένης (σε σχέση με τη IR) μεθόδου ΙΑΡ, θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την
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ανοικτή δημόσια διαβούλευση (Υπο-Δράση 3.3). Στα πλαίσια αυτά, όταν κρίνεται απαραίτητο
θα εκδίδεται βελτιωμένη έκδοση της μεθόδου. Στα πλαίσια της Υπο-Δράσης 3.6 θα
πραγματοποιηθούν συμπληρωματικές καταρτίσεις από τους Δικαιούχους βάσει του
προγράμματος. Ειδικότερα, το ΕΚΒΥ θα εκπαιδεύσει εντός του 2013 τους γεωπόνους σε
θέματα εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που σχετίζονται με τη βιοποικιλότητα και
σε θέματα που αφορούν στον τρόπο με τον οποίο θα γίνονται οι προτάσεις στους καλλιεργητές,
στον τρόπο παροχής γραπτών οδηγιών και στο πώς οι γεωπόνοι θα παρακολουθούν την
εφαρμογή τους. Το ΓΠΑ θα αναλάβει παρόμοιες δράσεις για τη διαχείριση της αυτοφυούς
χλωρίδας. Επίσης, το 2013 θα πραγματοποιηθούν εκπαιδεύσεις και σε θέματα διαχείρισης
εδάφους-νερού και σε θέματα φυτοϋγείας και ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων με
έμφαση στην εφαρμογή ζιζανιοκτόνων, βάσει των αναγκών του έργου όπως έχει προβλεφθεί ή
με αύξησή τους για την υλοποίηση των στόχων του Προγράμματος. Στα πλαίσια της ΥποΔράσης 3.7 θα επαναληφθεί τουλάχιστον άλλος ένας κύκλος αξιολόγησης των συμβούλων
γεωπόνων το 2013. Στο άμεσο μέλλον προγραμματίζονται συναντήσεις παρουσίασης των
αποτελεσμάτων του προγράμματος στις τρεις περιοχές του έργου στους παραγωγούς.
Στα πλαίσια της Δράσης 4 θα συνεχιστεί η συγκέντρωση και καταγραφή δεδομένων για την
εφαρμογή της μεθόδου ΙΑΡ και θα εκδίδονται τα ΔΕΛ.ΕΠ, τα δελτία Δυναμικού Παραγωγής
των ελαιώνων και τα περιβαλλοντικά προφίλ.
Οι Οδηγίες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής έχουν σε μεγάλο βαθμό εκδοθεί στη γενική τους
μορφή και θα εμπλουτίζονται βάσει των αναγκών και των αποτελεσμάτων περιβαλλοντικής
παρακολούθησης στις τρεις περιοχές. Επίσης, ανάλογα με τη σημαντικότητα των επιπτώσεων,
όπως αυτή έχει προκύψει από την εφαρμογή της μεθόδου, θα εκδοθούν και ειδικές ως προς τις
παραμέτρους οδηγίες το 2013 και 2014. Οι οδηγίες θα κοινοποιηθούν στους παραγωγούς και
θα συμφωνηθεί το προτεινόμενο σχέδιο βελτίωσης για κάθε ελαιώνα, Δράση 5.
Όσον αφορά στη Δράση 6, προβλέπεται να συνεχιστεί η εφαρμογή, η επιθεώρηση και οι
έλεγχοι του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης. Το αναμορφωμένο ΔΕΛ.ΕΠ θα εκδοθεί
εντός του 2013 και θα παραδοθεί ενσωματώνοντας δεδομένα του 2012 και 2013. Το αντίστοιχο
για τα δεδομένα του 2013 θα εκδοθεί την άνοιξη του 2014. Επιπρόσθετα, θα γίνουν
δειγματοληψίες εδάφους και νερού για ανίχνευση υπολειμμάτων γ.φ. και μεταβολιτών τους.
Επίσης θα πραγματοποιηθούν μετρήσεις στο πεδίο για παραμέτρους βιοποικιλότητας από το
ΕΚΒΥ σύμφωνα με το πρωτόκολλο που εφαρμόστηκε στις αρχικές μετρήσεις. Θα
πραγματοποιηθεί καταγραφή της χλωρίδας και αξιολόγηση με χρήση ΓΠΣ από το ΓΠΑ.
Η Δράση 7 που αφορά στην επικύρωση της μεθόδου, αυτή έχει αρχίσει από το 1ο τρίμηνο του
2013 με την αξιολόγηση των πρώτων αποτελεσμάτων των περιβαλλοντικών προφίλ, τη
συσχέτισή τους με δεδομένα αναλύσεων και συναρτήσει και της διαβούλευσης που είναι σε
εξέλιξη. Η εν λόγω δράση θα συνεχιστεί όλο το 2013.
Την τυποποίηση της μεθόδου ΙΑΡ στα πλαίσια της Δράσης 8 ως εισήγηση για ενδεχόμενη
κατευθυντήρια οδηγία του EMAS σε επίπεδο αγρού, θα επεξεργαστεί το 2013.
Αναφορικά με τη Δράση 9, θα συνεχίσει η διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου και της
προτεινόμενης στρατηγικής καθώς και της μεθόδου αξιολόγησης της περιβαλλοντικής
ποιότητας (ΙΑΡ), σε παραγωγούς, επιστήμονες και άλλους κοινωνικούς εταίρους.
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Το έργο θα παρακολουθείται εσωτερικά από το Δρα Γ. Γαροφαλάκη (επικουρούμενο από την
Α. Ακρίβου), ανά τρίμηνο όπως προβλέπεται στη Δράση 10. Οι εκθέσεις θα χρησιμοποιούνται
από τους Δικαιούχους με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των παραδοτέων του έργου. Το
2013 θα εγκατασταθεί το σύστημα οικονομικής παρακολούθησης (External Audit Scheme).

5.3. Χρονοδιάγραμμα του Προγράμματος
Tasks/
Activities

2010

2011

4T

1T 2T

O

Overall project
schedule

Proposed

2012

3T

4T

1T

2013

2T 3T

4T

1T
O

Start date

x

x

2014

2T 3T 4T

2T

O

Mid-Term

x

1T

x

x

End date

Sub-Action 1.1

Proposed
Actual

Sub-Action 1.2

Proposed

Sub-Action 2.1

Actual
Proposed

Sub-Action 2.2

Actual
Proposed

Sub-Action 2.3

Actual
Proposed

Ανάλογα με τις αναθεωρήσεις των
εκδόσεων

Actual

Actual
Sub-Action 3.1

Proposed
Actual

Sub-Action 3.2

Proposed
Actual

Sub-Action 3.3

Proposed

Sub-Action 3.4

Actual
Proposed

Sub-Action 3.5

Actual
Proposed

Sub-Action 3.6-1

Actual
Proposed

Θα έχουν
ολοκληρωθεί
τα στάδια

Actual

Ανάλογα με
τις ανάγκες

Sub-Action 3.6-2

Proposed
Actual

Ανάλογα με
τις ανάγκες

Sub-Action 3.6-3

Proposed
Actual

Ανάλογα με
τις ανάγκες

Sub-Action 3.6-4

Proposed

Sub-Action 3.7

Actual
Proposed
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Tasks/
Activities
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2011

2012
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1T 2T
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2013
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2014

2T 3T 4T

1T
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Actual
Sub-Action 4.1

Proposed
Actual

Sub-Action 4.2

Proposed
Actual

Sub-Action 4.3

Proposed

Sub-Action 5.1

Actual
Proposed

Sub-Action 5.2-1

Actual
Proposed
Actual

Sub-Action 5.2-2

Proposed
Actual

Sub-Action 5.2-3

Proposed
Actual

Sub-Action 6.1

Proposed
Actual

Sub-Action 6.2

Proposed

Sub-Action 6.3-1

Actual
Proposed

Sub-Action 6.3-2

Actual
Proposed
Actual

Sub-Action 6.3-3
*Το 2012 οι μετρήσεις
αφορούν μόνο στη
ζιζανιοχλωρίδα

Action 7

Proposed
Actual
Proposed
Actual

Action 8

Proposed
Actual

Action 9

Proposed
Actual

Sub-Action 10.1

Proposed

Sub-Action 10.2

Actual
Proposed
Actual
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6. Οικονομικό μέρος
6.1. Εγκατάσταση Συστήματος Οικονομικής Παρακολούθησης
Έχει εγκατασταθεί σύστημα οικονομικής παρακολούθησης του προγράμματος το οποίο έχει
αναλάβει η εταιρεία Moore Stephens.
6.2. Συνεχιζόμενη διαθεσιμότητα συγχρηματοδότησης
Το ΜΦΙ Συντονιστής και όλοι οι Συμπράττοντες δικαιούχοι συγχρηματοδοτούν το πρόγραμμα
στο ποσοστό που αναφέρεται στις κοινές διατάξεις και την εγκεκριμένη πρόταση.
6.3. Πραγματοποιηθείσες Δαπάνες
Budget breakdown categories

Total cost in €

1. Personnel
2. Travel and subsistence
3. External assistance
4. Durable goods
Infrastructure
Equipment
Prototype
5. Land purchase / long-term
lease
6. Consumables
7. Other Costs
8. Overheads
TOTAL

Costs
incurred % of total
from the start costs
date to 31-12-2012
in €*
1.235.372,10
773.899,77
62,65%
135.953,00
42.163,62
31,01%
454.462,00
161.186,65
35,47%

2.000,00

96.648,00
43.700,00
137.307,00
2.105.442,10

0,00%

36.283,43
17.202,30
71.414,24
1.102.150,01

37,54%
39,36%
52,01%
52,35%

*Το έργο των εξωτερικών συνεργατών (γεωπόνοι Πεζών και Ι. Ιωαννίδης), έχει υλοποιηθεί ως προς τις αρχικές
υποχρεώσεις τους βάσει του Τεχνικού Δελτίου αλλά δεν έχουν εξοφληθεί εξαιτίας της δεδηλωμένης οικονομικής
αδυναμίας του Δικαιούχου ΕΚΒΥ. Τα αναλογούντα ποσά θα εξοφληθούν την επόμενη περίοδο από το νέο
Δικαιούχο ΓΠΑ.
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Foreseen costs

Action 1: Project management

Spent so far

Remaining

Projected
final cost

% OF
FORSEEN
COSTS

196.413

116.829

79.584

196.413

59%

Action 2:Background for
environmental IAP

92.048

73.990

18.058

92.048

80%

Action 3:Design of IAP

337.703

235.756

101.947

337.703

70%

Action 4:IAP on Olives Parcels

158.200

83.023

75.177

158.200

52%

Action 5:Improvements

227.460

124.193

103.267

227.460

55%

Action 6:Monitoring towards
sustainability

440.709

251.403

189.307

440.709

57%

Action 7:Validation of IAP

124.628

31.371

93.257

124.628

25%

39.500

0

39.500

39.500

0%

Action 9: Dissemination

231.334

46.885

184.449

231.334

20%

Action 10: Monitoring of project

120.140

67.309

52.831

120.140

56%

0

0

0

0

1.968.135

1.030.759

937.376

1.968.135

Action 8:Standardization of IAP
for EMAS

Action 11: After Life+ actions
TOTAL

6.4. Διευκρινήσεις όσον αφορά στην οικονομική αναφορά του SAGE10
Επιλεξιμότητα ΦΠΑ
Το ΜΦΙ και το ΕΚΒΥ σύμφωνα με τις σχετικές δηλώσεις από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ δεν έχουν
δικαίωμα συμψηφισμού του ΦΠΑ των δαπανών τους.
Tα Ν.Π.Δ.Δ. (ΜΦΙ), εντάσσονται σε κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, μόνο για τις δραστηριότητες οι
οποίες αποφέρουν έσοδα τα οποία υπάγονται σε ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ των δαπανών για τις λοιπές
δραστηριότητες δεν ανακτάται ούτε συμψηφίζεται.
Pro-rata: Η αναλογία επί τις 100, των εσόδων με ΦΠΑ προς το σύνολο των εσόδων του
Φορέα. Το ποσοστό που προκύπτει εφαρμόζεται στο ΦΠΑ των δαπανών και έτσι υπολογίζεται
το ποσό του ΦΠΑ που συμψηφίζεται και ανακτάται (π.χ. έσοδα με φπα 100 έσοδα χωρίς φπα
400 pro-rata = 100/500=20%, ποσοστό ΦΠΑ που δεν συμψηφίζεται 100-20 = 80%). Το
ποσοστό της pro-rata υπολογίζεται ετησίως με την υποβολή της συγκεντρωτικής δήλωσης
ΦΠΑ στην αρμόδια εφορία. Ισχύει για τους φορείς που εντάσσονται σε κανονικό καθεστώς
για το σύνολο των δραστηριοτήτων τους.
Το ΙΕΒ έχει pro-rata. Τα ποσοστά που ισχύουν ανά έτος σύμφωνα με τις δηλώσεις τους και τις
αντίστοιχες βεβαιώσεις από Ορκωτούς Λογιστές είναι για το 2011 83% και για το 2012 80%.
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Μετακινήσεις
Δαπάνες μετακίνησης εξωτερικών συνεργατών, από σχετικό έλεγχο που έγινε σε όλες τις
συμβάσεις των εξωτερικών συνεργατών προκύπτει ότι υπάρχει σχετικός όρος που προβλέπει
την κάλυψη των εξόδων μετακινήσεων σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς του κάθε Φορέα.
Στο Φορέα ΜΦΙ στην κατηγορία ταξίδια οι δαπάνες που εμφανίζουν ως αιτιολογία «ΜΤΠΥ»
αφορούν την επιβάρυνση του Ινστιτούτου για τη δαπάνη της βενζίνης του υπηρεσιακού
αυτοκινήτου υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων. Επειδή το ποσό αποδίδεται
με ξεχωριστό παραστατικό στο Δημόσιο ταμείο αναγράφεται σε ξεχωριστή γραμμή.
Αμοιβές τρίτων
Η κ. Ε. Μαντζούνη αρχικά απασχολήθηκε ως νέο προσωπικό του έργου από 2/5/2011 έως
31/3/2012. Εκ των υστέρων και μετά τη λήξη της σχετικής σύμβασης εργασίας απαιτήθηκε η
περαιτέρω συνεργασία με την κ. Μαντζούνη για την ανάπτυξη της μεθόδου IAP. Βλέπε
σελίδα 18 σημείο 1 στο κείμενο της Ενδιάμεσης Έκθεσης.
Οι Γεωπόνοι των Πεζών κ. Γιακουμάκη και κ. Μανωλαράκη είχαν αρχικά σύμβαση με το
ΕΚΒΥ. Το ΜΦΙ προχώρησε σε σύναψη σύμβασης με τις ανωτέρω για το χρονικό διάστημα
από το Μάιο έως τον Ιούλιο 2012 για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που
δημιουργήθηκαν με την αποχώρηση του ΕΚΒΥ. Βλέπε σελίδα 15 παράγραφος 5.
Στη σύμβαση του ΜΦΙ με τον κ. Βολακάκη αναφέρεται η συνεργασία του με τον Καθηγητή κ.
C. Leifert δεν προκύπτει άμεση αμοιβή του για τις υπηρεσίες του από το Έργο. Το ΜΦΙ
σύμφωνα με το κανονισμό μετακινήσεων που ακολουθεί, καλύπτει τα έξοδα μετακίνησης και
διαμονής σε τυχόν προσκεκλημένους του στα πλαίσια διαφόρων Έργων, κατόπιν σχετικής
εισήγησης του επιστημονικού υπευθύνου. Βλέπε σελίδα 18 σημείο 2 της Ενδιάμεσης Έκθεσης

7. Παραρτήματα & Παραδοτέα
7.1 Πίνακας Παραρτημάτων & Παραδοτέων συνημμένων στην παρούσα Έκθεση
α/α

Παράρτημα

1

Σύμβαση Α. Ακρίβου

2

Σύμβαση Δρος Γ.
Γαροφαλάκη

3

Παράρτημα 1.1.1

Περιγραφή
Σύμβαση πρόσληψης κ. Αντιγόνης Ακρίβου, που έχει αναλάβει την
Επιστημονική Γραμματειακή Υποστήριξη του Έργου και τον
Ποιοτικό Έλεγχο και πρόοδο των παραδοτέων
Σύμβαση με τον εξωτερικό συνεργάτη Δρα Γ. Γαροφαλάκη, που
αφορά στη διασφάλιση της ποιότητας και στην παρακολούθηση των
επιμέρους δράσεων του προγράμματος και των παραδοτέων του
-Συνοπτική κατάσταση συμμετεχόντων στο πρόγραμμα ανά
δικαιούχο
-Υπεύθυνοι για τα Παραδοτέα του Προγράμματος ανά εταίρο
-Διαχειριστικές επιτροπές (Συμβούλιο Διαχείρισης, Ομάδα Εργασίας)
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α/α

Παράρτημα

4

Σύμβαση Δρος Ν.
Βολακάκη

5

Σύμβαση Δρος Γ.
Φραγκούλη

6

Σύμβαση Δρος Ι.
Ιωαννίδη

8

Σύμβαση Δρος Δ.
Περδίκη
Σύμβαση Δρος Η.
Τραυλού

9

Σύμβαση Δρος Μ.
Βλαχογιάννη

7

Σύμβαση Δρος Ειρ.
Μαντζούνη
10

Σύμβαση Δρος Ε. Τζιρίτη

11

12
13
14
15
16
17

Παράρτημα 1.1.2
Παράρτημα 1.1.3
Παράρτημα 1.1.4
Παράρτημα 1.1.5
Παράρτημα 1.1.6
Παράρτημα 1.1.7

18

Παράρτημα 1.1.8

Περιγραφή
Σύμβαση με τον εξωτερικό συνεργάτη Δρ Ν. Βολακάκη που έχει
αναλάβει αντικείμενα διαχείρισης φυτικού κεφαλαίου (κλάδεμα κατάλοιπα κλαδέματος
Σύμβαση ΙΕΒ με τον εξ. συνεργάτη Δρ. Γ. Φραγκούλη που έχει
αναλάβει τη σύνθεση-σχεδίαση και τεκμηρίωση σύνθετων
παραμέτρων που σχετίζονται με το έδαφος και το νερό και του
τρόπου υπολογισμού τους
Συμβάσεις ΕΚΒΥ με τον εξωτερικό συνεργάτη Δρ. Ι. Ιωαννίδη,
ειδικό σε θέματα βιοποικιλότητας
Σύμβαση με τον εξωτερικό συνεργάτη Δρ Δ. Περδίκη που έχει
αναλάβει θέματα διαχείρισης εντομολογικών εχθρών
Σύμβαση με τον εξωτερικό συνεργάτη Δρ Η. Τραυλό σε θέματα που
σχετίζονται με την ορθολογική αντιμετώπιση των ζιζανίων της ελιάς
και την καταγραφή τους
Σύμβαση με τον εξωτερικό συνεργάτη Δρ Μ. Βλαχογιάννη σε θέματα
ορθής ρύθμισης ψεκαστικών μηχανημάτων και της μείωσης
διασποράς του ψεκαστικού νέφους
Σύμβαση με την εξωτερική συνεργάτη του ΜΦΙ Δρ. Ειρ. Μαντζούνη
με αντικείμενο την 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
Συλλογή και ερμηνεία γεωλογικών, υδρογεωλογικών, υδροχημικών
δεδομένων κατάστασης υδατικών σωμάτων, επεξεργασία και
ανάλυση δεδομένων χημικής ποιότητας υδατικών και εδαφικών
πόρων, συμμετοχή στην ανάπτυξη περιβαλλοντικών δεικτών
αξιολόγησης της ποιότητας των υδατικών και εδαφικών πόρων,
υποστήριξη στην ανάπτυξη της μεθοδολογίας IAP (για τα αντικείμενα
εδάφους και νερού), συμμετοχή όταν απαιτείται για δειγματοληψίες
νερού και εδάφους και συμβολή στη σύνταξη επιστημονικών
εκθέσεων
Πρακτικά και παρουσιάσεις 4ης ΟΕ
Ατζέντα και παρουσιολόγιο 5ης ΟΕ
Πρακτικά και παρουσιάσεις 6ης ΟΕ
Πρακτικά και παρουσιάσεις 7ης ΟΕ
Παρουσιολόγιο άτυπης συνάντησης ΟΕ στις 21-12-2012
Συμβάσεις συνεργασίας με τους Συμπράττοντες Δικαιούχους
Ατζέντα, παρουσιάσεις και παρουσιολόγιο Επιθεώρησης του Έργου
στη Χώρα Τριφυλίας στις 1-2 Μαρτίου 2012
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α/α

Παράρτημα

19

Παράρτημα 1.1.9

20

Παράρτημα 1.1.10

21

DL 2

22

DL 3.1

23

DL 3.2.2

24

DL 3.2.3

25

DL 3.3

26

DL 3.4

27

DL 3.5

28

DL 3.6

29

DL 3.7

30

DL 4.1

31

DL 4.2

32

DL 4.3

Περιγραφή
Απαντήσεις στα σχόλια της ΕΕ στην Επιθεώρηση και στην Αρχική
Έκθεση.
Πρόσκληση, πρακτικά και παρουσιολόγιο Συνάντησης των εταίρων
των Έργων SAGE10 & oLIVECLIMA
Εγκατάσταση του υπόβαθρου εργασίας για τη μέθοδο IAP. Οι
τριπλέτες της Μεθόδου ΙΑΡ στα πλαίσια του SAGE10: δομή,
τεκμηρίωση και μεθοδολογικές προσεγγίσεις.
Επιλεχθέντες Αγρο-περιβαλλοντικοί δείκτες και οι τιμές τους στις
διαφορετικές περιοχές.
Περιγραφή κύριων θεωρητικών σημείων της μεθόδου IAP όπως έχει
διαμορφωθεί έως σήμερα και μέθοδος για τον υπολογισμό της
σημαντικότητας των επιπτώσεων
Παρουσίαση του συστήματος αρχείων EXCEL που σε συνδυασμό με
το λογισμικό SAGEProject
αποτελούν την «εργαλειοθήκη»
(Toolbox) της μεθόδου IAP.
Έκθεση της μεθόδου IAP σε δημόσια διαβούλευση με ενδιαφερόμενα
μέρη μέσω της μεθοδολογίας DELPHI. Παρουσιάζεται ο 1ος γύρος
της μεθοδολογίας, το ερωτηματολόγιο που δόθηκε και τα
αποτελέσματά του
Ολοκλήρωση λογισμικού και οδηγίες χρήσης του. Σύστημα
καταχώρησης και παρουσίασης δεδομένων. Χάρτες με τις θέσεις και
την οργανική ουσία των αγροτεμαχίων από τον εταίρο ΡόδαξΑγρο
και των θέσεων δειγματοληψιών από τους εταίρους ΕΚΒΥ και ΙΕΒ
Εγκατάσταση ελαιώνων, Μεταβολές Ελαιώνων και Παραγωγών στο
Έργο SAGE10. Παρουσίαση μετά από παραχώρηση από τον
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε διανυσματικών αρχείων-shapefiles τα οποία
περιλαμβάνουν τα γεωχωρικά και περιγραφικά δεδομένα των
δηλώσεων ελαιοκαλλιέργειας για τις περιοχές της Κρήτης.
Αναφορά για την κατάρτιση των συμβούλων-γεωπόνων σε θέματα
φυτοϋγείας, εδαφολογικών και υδρολογικών παραμέτρων καθώς και
της βιοποικιλότητας
Αναφορά για την αξιολόγηση της αντικειμενικότητας των
συμβούλων-γεωπόνων από τους εξειδικευμένους επιστήμονες του
Έργου
Αναφορά για τη συγκέντρωση δεδομένων παραμέτρων των
αγροτεμαχίων και συνοδευτικά αρχεία
Παρουσίαση όλων των περιβαλλοντικών προφίλ των αγροτεμαχίων
των τριών πιλοτικών περιοχών
Αρχείο προς αξιολόγηση από την ΟΕ με την πρόταση της ΡόδαξΑγρο
για το Δυναμικό Παραγωγής Ελαιώνα. Παρουσίαση μέσω χαρτών
των δεικτών παραγωγής ως κιλά ελαιοκάρπου και λίτρα ελαιολάδου
ανά στρέμμα
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α/α

Παράρτημα

33

DL 5.2

34

DL 6.1

35

DL 6.2

36

DL 6.3.1

37

DL 6.3.2

38

DL 6.3.3

39

DL 9

40

DL 10.1

Περιγραφή
Οδηγίες για Ορθές Πρακτικές στη Γεωργία όσον αφορά στη
Φυτοϋγεία, στη διαχείριση εδάφους και αρδευτικού νερού και τη
βιοποικιλότητα
Εκθέσεις εσωτερικής επιθεώρησης και των τριών ομάδων, τα
προγράμματα των εσωτερικών επιθεωρήσεων και δείγματα
αλληλογραφίας ελέγχου των στοιχείων εφαρμογών
Περιγραφή εκτίμησης της απόδοσης του αγροτεμαχίου και οδηγός
ανάγνωσής του
Αποτελέσματα από μετρήσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων και
παραμέτρων φυτοϋγείας όσον αφορά στην παρακολούθηση
επιβλαβών και ωφέλιμων αρθροπόδων και των ζιζανίων.
Αποτελέσματα μετρήσεων περιβαλλοντικών επιπτώσεων και
παραμέτρων εδάφους και νερού. Αναφορά προσδιορισμού
υπολειμμάτων ΦΠΠ σε έδαφος και νερό
Αναφορά μετρήσεων βιοποικιλότητας πριν την εφαρμογή της
μεθόδου IAP
Αναφορά γνωστοποίησης της Μεθόδου IAP: Ενημερωτικό φυλλάδιο,
Banner Προγράμματος, Ενημέρωση Ιστοσελίδας του Προγράμματος
και Λοιπές δραστηριότητες & εκδηλώσεις επικοινωνιακού χαρακτήρα
Πρώτη τριμηνιαία Έκθεση του κ. Γαροφαλάκη που έχει αναλάβει
την παρακολούθηση του βαθμού υλοποίησης των Δράσεων του
Έργου

Πίνακας Παραρτημάτων & Παραδοτέων συνημμένων στην παρούσα Έκθεση που
υποβλήθηκαν στο IR
41
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3.3.2*
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3.3.3*
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4.1.3*
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5.1-1.2.1*
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5.1-1.2.3*

Διακοπή συνεργασίας της Μπενακείου Φυτοπαθολογικής Εταιρείας
(ΜΦΕ) στα πλαίσια του SAGE10
Αρχικά Έγγραφα πρόσληψης Δρος Μαντζούνη Ειρήνης, που έχει
αναλάβει την Επιστημονική Γραμματειακή Υποστήριξη του Έργου
και τον Ποιοτικό Έλεγχο και πρόοδο των παραδοτέων
Προσφορά από το Δρ Γαροφαλάκη, Χημικό Μηχανικό, αναφορικά με
την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του προγράμματος
Συναντήσεις της ΟΕ (Ομάδα Εργασίας): Ατζέντα, Παρουσιάσεις,
Πρακτικά, Λίστες Συμμετεχόντων
Μεθοδολογία ΙΑΡ- Περιγραφή Μεθόδου. Έκδοση 2005 (ΡόδαξΑγρο),
όπως παραδόθηκε στους εταίρους κατά την έναρξη του έργου τον
Οκτώβριο 2010. Αγγλική Έκδοση
Μεθοδολογία ΙΑΡ- Αναλυτική Περιγραφή Μεθόδου και Πλαίσιο
Εφαρμογής. Ελληνική Απόδοση της Έκδοσης 2005 (Παράρτημα 5.11.2.1), όπως παραδόθηκε στους εταίρους κατά τον Ιούνιο 2011 από τη
ΡόδαξΑγρο.
Μεθοδολογία ΙΑΡ – Έκδοση 2005 (ΡόδαξΑγρο)
Αρχεία Εργασίας. Συνοδευτικό αρχείο της Αγγλικής έκδοσης της
μεθόδου (Παράρτημα 5.1-1.2.1)
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Περιγραφή
Μεθοδολογία ΙΑΡ – Έκδοση 2005 (ΡόδαξΑγρο) - Η παρουσίαση
πραγματοποιήθηκε από το Γιώργο Μιχαλόπουλο, εκπρόσωπο της
ΡόδαξΑγρο στην ΟΕ του έργου, σε άτυπη συνάντηση των εταίρων
στις 25/05/10
-Βιβλιογραφία που παραδόθηκε στους εταίρους από τη ΡόδαξΑγρο
και το ΜΦΙ (συντονιστή)
- Βιβλιογραφία σχετικά με Βιοποικιλότητα που παραδόθηκε από το
ΕΚΒΥ.
-Αποτελέσματα αναζήτησης από τη διεθνή βάση δεδομένων Scopus
σχετικά με τους δείκτες επιπτώσεων για τη χρονική περίοδο 1990 –
2010
Η πρώτη έκδοση των αρχείων εργασίας της μεθόδου ΙΑΡ όπως
προέκυψε από την πρώτη φάση διαβουλεύσεων των εταίρων του
έργου, που ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2011.

* Διατίθενται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή.

Παραδοτέα (από την πρόταση)

Δράση

Παράρτημα

1.

Organisation chart/ Description of roles

1

Παράρτημα 1.1.1

2.

List of background information to be used for IAP

2

DL2

3.

First draft of Impact Assessment Procedure (SOP)

3.2

DL 3.2.1, DL3.2.2,
DL 3.2.3 , DL4.1,
DL3.4.1 -3.4.5

4.

Registries of participating farmers and parcels

3.5

DL 3.5

5.

GIS maps with parcels.

3.5

DL 3.4

6.

Overall Environmental Profile for each of the 3 sites

4.2

DL 4.2

7.

Folder with all the Good Practices issued

5

DL 5.2

8.

Measurements results report

6.3

DL 6.3
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