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•  Η ελαιοκαλλιέργεια αποτελεί παραδοσιακά, από την 
αρχαιότητα, τη βάση της ελληνικής αγροτικής οικονο-
μίας και το κύριο χαρακτηριστικό του ελληνικού τοπί-
ου συνιστώντας ένα ιδιαίτερο αγρο-οικοσύστημα. Η 
καλλιέργεια της ελιάς, μετά από αιώνες, σήμερα 
εγκαταλείπεται για λόγους οικονομικούς, με συνέπεια 
σοβαρές μεταβολές στο περιβάλλον, τη χλωρίδα και 
την πανίδα της χώρας μας

•  Σήμερα, καθίσταται απαραίτητη η πρόταση ολοκληρω-
μένων προσεγγίσεων για την ελαιοκαλλιέργεια, που 
να επιτρέπουν την έκδοση τεκμηριωμένων ορθών 
πρακτικών και σχεδίων βελτίωσής της, λαμβάνοντας 
υπόψη τις ανάγκες και το περιβαλλοντικό προφίλ κάθε 
μεμονωμένου αγροτεμαχίου

•  Η απαίτηση των περιβαλλοντικών προτύπων EMAS 
/ ISO 14001 για την καθιέρωση διαδικασιών για τον 
εντοπισμό και την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών 
πτυχών της γεωργίας

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ SAGE10
Βελτιστοποίηση υπαρχόντων φιλο-περιβαλλοντικών 
πρακτικών και μεγιστοποίηση της απόδοσης του ελαιώ-
να λαμβάνοντας υπόψη τους διαθέσιμους οικονομικούς 
πόρους του καλλιεργητή.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ SAGE10 
Η δημιουργία ενός πλαισίου για την παροχή περιβαλλο-

ντικά προσανατολισμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών 
προς τον ελαιοκαλλιεργητή, με τη χρήση μιας καινοτό-
μου μεθόδου εκτίμησης του περιβαλλοντικού αποτυπώ-
ματος των ενεργειών του. Η προσέγγιση επικεντρώνεται 
σε δύο κρίσιμες παραμέτρους του κάθε ελαιώνα: 
• την ευπάθεια του περιβάλλοντός του & 
•  την παραγωγική του ικανότητα βάσει των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών του.

Η ΜΕΘΟΔΟΣ «ΙΑΡ»με μια ματιά
•  Η μέθοδος ΙΑΡ: «Impact Assessment Procedure» είναι 

η διαδικασία για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων, ώστε να μπορούν να ιεραρχηθούν.

•  Προδιαγραφές που πρέπει να ικανοποιεί η μέθοδος 
ΙΑΡ:  
1. Επιστημονική εγκυρότητα 
2. Επεκτασιμότητα πέραν της ελαιοκαλλιέργειας  
και των περιοχών εφαρμογής 
3. Δυνατότητα εμπλουτισμού, για τη συνεχή  
βελτίωση της μεθόδου 
4. Μέγιστη δυνατή απλούστευση, ξεκινώντας από  
την μέγιστη σύνθεση 
5. Σταθερότητα αποτελεσμάτων, ανεξάρτητων  
από την υποκειμενική κρίση  
6. Χαμηλό κόστος εφαρμογής στην πράξη 
7. Ανταποδοτικότητα για τους παραγωγούς

•  Πεδίο αναφοράς: Το κάθε αγροτεμάχιο, και ο χειριστής 
του (ιδιοκτήτης ή μη).

ΣΤΑΔΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ SAGE10
•  1o  Ανάπτυξη Καινοτόμου Μεθόδου Εκτίμησης Περι-

βαλλοντικών Επιπτώσεων «Μέθοδος ΙΑΡ» για 
την αντικειμενική αξιολόγηση και ιεράρχηση των 
επιπτώσεων των γεωργικών πρακτικών στο περι-
βάλλον και στην ανθρώπινη υγεία

•  2o  Εφαρμογή της Μεθόδου ΙΑΡ από γεωπόνους-
συμβούλους, προκειμένου να γίνει αξιολόγηση 
των επιπτώσεων των γεωργικών πρακτικών σε 
600 ελαιώνες με συμμετοχή παραγωγών των 
Ενώσεων Πεζών και Μεραμβέλλου στην Κρήτη 
και της Ομάδας ΝΗΛΕΑΣ στην Πελοπόννησο

•  3ο   Έκδοση στοχευμένων οδηγιών από τους γεω-
πόνους προς κάθε ελαιο-καλλιεργητή έχοντας 
εισάγει σε λογισμικό παραμέτρους εγγενών χαρα-
κτηριστικών του ελαιώνα και των πρακτικών που 
εφαρμόζονται από τον καλλιεργητή

•  4ο  Επικύρωση της μεθόδου σε επιστημονικό και πρα-
κτικό επίπεδο με διαβούλευση αλλά και εργαστηρι-
ακές αναλύσεις περιβαλλοντικών δειγμάτων ή/και 
χρήση αγρο-περιβαλλοντικών δεικτών

•  5ο   Μελέτη της οικονομικότητας των προτεινόμενων 
δράσεων λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τους διαθέσι-
μους οικονομικούς πόρους του ελαιοκαλλιεργητή 

•  6ο  Τυποποίηση της Μεθόδου ΙΑΡ ως εθελοντικό 
οδηγό για χρήση στα πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης ISO 14001 και EMAS στη γεωργία σε 
επίπεδο ελαιώνα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΟΥ SAGE10
• Η Μέθοδος ΙΑΡ
•  Πλήρης σειρά δεικτών περιβαλλοντικών επιδόσεων 

της ελαιοκαλλιέργειας
•  Εκπαιδευτικό υλικό, γενικές και εξειδικευμένες ανά 

ελαιώνα οδηγίες φιλο-περιβαλλοντικών πρακτικών
•  Ανάδειξη των περιβαλλοντικών επιδόσεων που επι-

τυγχάνονται, για την υποστήριξη της προώθησης του 
ελληνικού ελαιολάδου, διεθνώς

     Aνάπτυξη και Eφαρμογή Mεθόδου IAP

Συλλογή 
δεδομένων για:

•  Εφαρμοζόμενες γεωργικές 
πρακτικές

•  Eγγενή χαρακτηριστικά  
του ελαιώνα (κλίση,  
τύπος εδάφους, κλίμα  
περιοχής κ.λπ.)

• Κόστος παραγωγής

• Ποιότητα περιβάλλοντος

Αξιολόγηση 
Πρακτικών  
αναφορικά με:

•  Επίτευξη στόχων παραγωγού

• Οικονομικό κόστος

•  Πιθανή επιβάρυνση  
στην βιωσιμότητα  
του περιβάλλοντος και  
στην ανθρώπινη υγεία

Προτάσεις 
βελτίωσης 
μέσω:

•  Σχεδίων περιορισμού των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
με τον πιο οικονομικά βιώσιμο 
τρόπο για τον ελαιοπαραγωγό

Τεχνική Υποστήριξη  
του παραγωγού: 

•  Σύμβουλοι- Γεωπόνοι ειδικά 
κατηρτισμένοι στις Αρχές και 
στη χρήση της Μεθόδου ΙΑΡ

SAGE_5ptyho.indd   1 28-05-12   10:54:16



Η ταυτότητα του έργου

“Establishment of Impact Assessment Procedure  
as a tool for the sustainability of agro-ecosystem:  
the case of Mediterranean olives” 

“Ανάπτυξη & Εφαρμογή Μεθόδου Προσδιορισμού 
του Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος για Αειφόρα  
Αγρο-οικοσυστήματα: Η Περίπτωση  
του Μεσογειακού Ελαιώνα”
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