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1. ΔΚΣΔΛΟΤΜΔΝΑ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΑ ΔΡΓΑ 

 

1.1.ΔΤΡΩΠΑΪΚΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΑ  

1.1.1. (FP7) 

 

1.1.1.1.:GS Soil: Assessment and strategic development of INSPIRE compliant 

Geodata-Services for European Soil Data (Project reference: ECP-2008-GEO-

318004; eContentplus programme, 7th FP) 

 

θνπφο ηνπ έξγνπ: 

 Ζ κειέηε φισλ ησλ εδαθνινγηθψλ δεδνκέλσλ ησλ ρσξψλ κειψλ ηεο ΔΔ, ψζηε λα 
θαηαγξαθνχλ ζε έλα θαηάινγν (βάζε δεδνκέλσλ), φια ηα ππάξρνληα δεδνκέλα θαη 

κεηαδεδνκέλα ζχκθσλα κε ηελ νδεγία INSPIRE (Νφκνο 3882/2010) 

 Ζ ζπγθξηηηθή κειέηε ηνπ ηξφπνπ δφκεζεο ησλ Βάζεσλ Γεδνκέλσλ ζηηο 

Δπξσπατθέο ρψξεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην έξγν 

 Ζ ελαξκφληζε ησλ εδαθνινγηθψλ δεδνκέλσλ ησλ δηαθφξσλ Βάζεσλ Γεδνκέλσλ 

 Ζ ελαξκφληζε ησλ κεηαδεδνκέλσλ ησλ εδαθνινγηθψλ κειεηψλ θαη κέζσ 
δεκηνπξγίαο πεδνζπλαξηήζεσλ δεκηνπξγία δεπηεξνγελψλ εδαθηθψλ παξακέηξσλ 

 Ζ κειέηε ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ εδαθνινγηθψλ δεδνκέλσλ ψζηε φια ηα 

εδαθνινγηθά δεδνκέλα λα είλαη ζπλδπάζηκα κε ηα ππφινηπα ρσξηθά δεδνκέλα θαη 

αμηνπνηήζηκα απφ φινπο ηνπο δπλεηηθνχο ρξήζηεο  

 Ζ δεκηνπξγία κηαο επξσπατθήο ειεθηξνληθήο πχιεο (PORTAL) θαη ελφο 
επηζηεκνληθνχ δηθηχνπ γηα ηε βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο  δηαθφξσλ ρξεζηψλ 

(θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ηδησηηθψλ εηαηξεηψλ, θπζηθψλ πξνζψπσλ θ.ι.π.) ζε 

εδαθνινγηθέο βάζεηο δεδνκέλσλ 

 Ζ δφκεζε ηεο ειεθηξνληθήο πχιεο ζχκθσλα κε ην ISO 19115 γηα ηα εδαθνινγηθά 
δεδνκέλα θαη ην ISO 19119 γηα ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

 Ζ κειέηε ηεο ηζρχνπζαο θαηάζηαζεο φζν αθνξά ηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα θαη ην 

ηξφπν δηάζεζεο ησλ εδαθνινγηθψλ δεδνκέλσλ ζηηο ζπκκεηέρνπζεο ζην έξγν ρψξεο 

κέιε 

 Σν φιν έξγν απνζθνπεί ζην λα κπνξεί λα απαληά ζε εξσηήκαηα γηα φιε ηελ ΔΔ, 
εθφζνλ ππάξρνπλ ηα δεδνκέλα θαη εθφζνλ είλαη δηαζέζηκα, ζηηο ρψξεο κέιε, φπσο 

π.ρ. πνηά είλαη ε ζπγθέληξσζε ζπγθεθξηκέλνπ ξχπνπ (πρ. Cd), πνην ην pΖ, πνηά 

εδάθε είλαη θαηάιιεια γηα ζπγθεθξηκέλε θαιιηέξγεηα θαη ρξήζε θ.ι.π. 

 Ζ δεκηνπξγία κίαο Βάζεο Δλαξκνληζκέλσλ ζε Δπξσπατθή θιίκαθα, 
Δδαθνινγηθψλ Γεδνκέλσλ ζηo IEA 

 Ζ δεκηνπξγία  κηαο ειεθηξνληθήο πχιεο (PORTAL) ζην ΗΔΑ , ζηα εδαθνινγηθά 
δεδνκέλα, δνκεκέλν κε αλνηθηά γεσγξαθηθά ζπζηήκαηα (Open Geographical 

Components (OGC)) θαη ελαξκνληζκέλν κε ηα αληίζηνηρα ησλ άιισλ Δπξσπατθψλ 

ρσξψλ 

 

Έλαξμε – Λήμε: Ηνχληνο 2009 - Μάηνο 2012 

Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο : EU 

Πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ ζπλνιηθά: 5.100.000€ 

Πξνυπνινγηζκφο ηνπ Ιλζηηηνχηνπ: 109.100€ 

Τπεχζπλνο έξγνπ (ή κειέηεο): Γξ. ίδεξεο Θενραξφπνπινο. 

Οκάδα ππνζηήξημεο: Γξ. . Θενραξφπνπινο, Γξ. Δ. Βαβνπιίδνπ, Γξ. Β. Καββαδίαο, Γξ Π. 

Κνπινπκπήο, θ. Γ. Αξαπάθεο Σερληθφ πξνζσπηθφ ηνπ Η.Δ.Α. 

πκκεηέρνληεο θνξείο: ΗΥΣΔΛ: Α. Υαξνχιεο, ΗΔΘ: Γξ. Α. Παπαδφπνπινο θαη Π. Σζηαρξήο, 

ΗΓΔ: Γξ. Α. Οηθνλφκνπ θαη Γξ. Π. Μηρφπνπινο 
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Απνηειέζκαηα - Βαζκφο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ: Έρεη δνκεζεί: 

Βάζε ησλ Δδαθνινγηθψλ Γεδνκέλσλ θαη κεηαδεδνκέλσλ 

Ζιεθηξνληθή πχιε ζην ΗΔΑ :www.gssoil-nagref.gr 

Γηακφξθσζε ηνπ ζρήκαηνο ησλ Μεηαδεδνκέλσλ ησλ εδαθνινγηθψλ δεδνκέλσλ  ζαλ 

πξνέθηαζε – ζπκπιήξσζε ηεο νδεγίαο INSPIRE φπσο θαίλεηαη ζηνπο αθφινπζνπο 

πίλαθεο 

Τπνρξεσηηθά θαη ππνρξεσηηθά ππφ ζπλζήθεο Μεηαδεδνκέλα ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 

INSPIRE 

 ηνηρείν 

Μεηαδεδνκέλσλ   Πιήζνο  πλζήθε 

Γηαζέζηκα θαη 

ζπκπιεξσκέλα 

απφ ΙΔΑ 

 Σίηινο Πφξνπ  1     X 

 Πεξίιεςε Πφξνπ  1     X 

Σχπνο Πφξνπ  1     X 

 Δληνπηζηήο Πφξνπ  0..*   

Mandatory if a URL is 

available to obtain more 

information on the 

resource, and/or access 

related services. 

X 

 Μνλαδηθφ 

Αλαγλσξηζηηθφ Πφξνπ  1..*     
X 

 Γιψζζα Πφξνπ  0..*   

 Mandatory if the resource 

includes textual 

information. 

X 

 Θεκαηηθή Καηεγνξία  1..*     X 

 Λέμεηο Κιεηδηά  1..*     X 

 Πεξίγξακκα  

Γεσγξαθηθψλ 

πληεηαγκέλσλ  1..*     

X 

 Υξνληθή Αλαθνξά  1..*     X 

 Καηαγσγή (Lineage)    1     X 

 Υσξηθή 

αλάιπζε(Spatial 

resolution)    0..*   

Mandatory for data sets and 

data set series if an 

equivalent scale or a 

resolution distance can be 

specified. 

X 

 πκκφξθσζε    1..*     X 

Όξνη πξφζβαζεο θαη 

ρξήζεζεο   1..*     
X 

Πεξηνξηζκνί ζηελ 

πξφζβαζε  1..*     
X 

Αξκφδηνο νξγαληζκφο  1..*     X 

Αξκφδηνο γηα 

Δπηθνηλσλία  1..*     
X 

Ζκεξνκελία 

Μεηαδεδνκέλσλ  1     
X 

Γιψζζα 

Μεηαδεδνκέλσλ  1     
X 
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Τπνρξεσηηθά θαη ππνρξεσηηθά ππφ ζπλζήθεο Μεηαδεδνκέλα ζχκθσλα κε ην πξνθίι 

Μεηαδεδνκέλσλ ηνπ GS SOIL 

 ηνηρείν 

Μεηαδεδνκέλσλ  
Πιήζνο  πλζήθε 

Γηαζέζηκα θαη 

ζπκπιεξσκέλα απφ ΙΔΑ 

 χζηεκα 

πληεηαγκέλσλ  1     
X 

Κσδηθνπνίεζε  1..*     X 

 Κσδηθνπνίεζε 

Υαξαθηήξσλ  0..*   

 Mandatory, if a 

non-XML-based 

encoding is used 

that does not 

support 

UTF-8 

  

Πεγή  0..*   

 Mandatory, if a 

source can be 

specified   

X 

 χζηεκα  Υξνληθήο 

Αλαθνξάο  0..*   

Mandatory only if 

the dataset contains 

temporal 

information that 

does not 

refer to the 

Gregorian calendar. 

  

 Αλαγλσξηζηηθφ 

Αξρείνπ XML  1     
X 

 

 

Πξναηξεηηθά Μεηαδεδνκέλα ζχκθσλα κε ην πξνθίι Μεηαδεδνκέλσλ ηνπ GS SOIL 

 ηνηρείν Μεηαδεδνκέλσλ  Πιήζνο   

 Γηαζέζηκα θαη 

ζπκπιεξσκέλα  

απφ ΙΔΑ 

 Σχπνο ρσξηθήο Πεξηγξαθήο  0..*    Υ 

 Δπίπεδν Σνπνινγίαο  0..1     

 Γεσκεηξηθφο ηχπνο αληηθεηκέλνπ  0..1     

 Πνηφηεηα Γεδνκέλσλ–Πιεξφηεηα-Έιιεηςε  0..*     

 Πνηφηεηα Γεδνκέλσλ-Αθξίβεηα Θέζεο-Απφιπηε 

ε Δμσηεξηθή Αθξίβεηα  0..*     

 Πνηφηεηα Γεδνκέλσλ-Θεκαηηθή αθξίβεηα-

Οξζφηεηα θαηάηαμεο  0..*     

 Πνηφηεηα Γεδνκέλσλ-Λνγηθή ζπλνρή-

Σνπνγξαθηθή ζπλνρή  0..*     

 

 Γεκηνπξγία – Αλάπηπμε Μεηαδεδνκέλσλ ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ κνξθή γηα φια 

ηα εδαθνινγηθά δεδνκέλα ηνπ ηλζηηηνχηνπ (Πξνέθπςαλ 210 αξρεία  κεηαδεδνκέλσλ 

ζε κνξθή xml).  

  πκκεηνρή ζηελ παλεπξσπατθή δηακφξθσζε ηνπ ζρήκαηνο ησλ εδαθνινγηθψλ 

δεδνκέλσλ  ζαλ πξνέθηαζε – ζπκπιήξσζε ηεο νδεγίαο INSPIRE 

 Γεκηνπξγία βάζεο εδαθνινγηθψλ δεδνκέλσλ ζην Ηλζηηηνχην 
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 Παξνρή  Web services γηα ηα δεδνκέλα θαη κεηαδεδνκέλα ηνπ Ηλζηηηνχηνπ (WMS, 

WFS, WCS) 

 Αλάπηπμε εδαθνινγηθήο δηαδηθηπαθήο πχιεο κε ζθνπφ  

o Βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο θαη ρξήζεο ησλ ρσξηθψλ εδαθνινγηθψλ δεδνκέλσλ 

θαη ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπο 

o Πξνψζεζε δηεπηζηεκνληθψλ πξνζεγγίζεσλ κε ζθνπφ ηε αεηθφξν αλάπηπμε  

o Τπνζηήξημε ιήςεο απνθάζεσλ 

o Παξνρή κηαο θηιηθήο πξνο ηνλ ρξήζηε δηεπαθήο γηα αλαδήηεζε, αλαδήηεζε κε 

ζρεκαηηζκφ εξσηεκάησλ, ραξηνγξάθεζε θαη αλάθηεζε πιεξνθνξηψλ ησλ 

εδαθνινγηθψλ δεδνκέλσλ 

o Παξνρή ζην δηαδίθηπν ησλ  Μεηαδεδνκέλσλ ησλ εδαθνινγηθψλ κειεηψλ 

o Υαξηνγξάθεζε ζην δηαδίθηπν ησλ δεδνκέλσλ ησλ εδαθνινγηθψλ κειεηψλ 

 Γηαδηθηπαθή πχιε ΙΔΑ 

Ζ δηαδηθηπαθή πχιε αλαπηχρζεθε κε ρξήζε ησλ Αλνηθηψλ ΓΠ θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ 

Geonetwork θαη Geoserver. 

Δλδεηθηηθά παξνπζηάδνληαη νη αθφινπζεο εηθφλεο leitoyrg;iaw thw B;ashw DEdom;envn. 

 

Αλαδήηεζε Μεηαδεδνκέλσλ 
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Οπηηθνπνίεζε δεδνκέλσλ 

 

 
 

 

Αλάθηεζε πεξηγξαθηθψλ πιεξνθνξηψλ δεδνκέλσλ 

 

 
 

 

Άιιεο ιεηηνπξγίεο 

• Δπεμεξγαζία Μεηαδεδνκέλσλ 

• Αλέβαζκα Μεηαδεδνκέλσλ 

• Οξηζκφο Γηθαησκάησλ 

• Βαζκνιφγεζε εδαθνινγηθψλ κειεηψλ 

• Μηθξνγξαθία εδαθνινγηθήο κειέηεο 

• Πξνζζήθε εμσηεξηθψλ WMS services ζηνλ ελζσκαησκέλν interactive Map  

• Downloading data 

• Downloading Metadata 



 

 

 

8 

 

 

 

1.1.1.2.«Innovative strategies for copper-free low input and organic farming systems” 

FP7 CO-FREE,2012-2015 Δραζε.: Ecological impact assessment of novel 

copper-independent techniques and production systems ,Task 8.Impact of 

alternative compounds on beneficials 

 

Δλαξμε :2013 

Τπεχζπλνο: Γξ. Δ. Βαβνπιίδνπ γηα ην ΗΔΑ 

πκκεηέρνληεο θνξείο: Μπελάθεην Φπηνπαζνινγηθφ Ηλζηηηνχην 

Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο: FP7, E.U. 

 

 

Πξνυπνινγηζκφο :  εσο 30000 επξψ   εθφζνλ εθηειεζζεί εμνινθιήξνπ ζην ΗΔΑ ) 

 

θνπφο ηνπ έξγνπ: 

 

Σν πξφγξακκα ζα κειεηήζεη θαη ζα ζπλδπάζεη φια ηα πξναλαθεξφκελα κέζα, κε ηελ 

ππάξρνπζα ζήκεξα επξσπατθή γλψζε/εκπεηξία θαη ζα ηα εθαξκφζεη ζε θχξηεο θαη πνιχ 

ζεκαληηθέο, ζε επξσπατθφ επίπεδν, πνιπεηείο θαιιηέξγεηεο φπσο είλαη απηή ηεο κειηάο θαη ην 

ακπέιη θαη εηήζηεο φπσο ε παηάηα θαη ε ηνκάηα.(είλαη απηέο ζηηο νπνίεο γίλεηαη εθηεηακέλε 

ρξήζε ραιθνχ θαη θαη΄ επέθηαζε έρεη παξαηεξεζεί αχμεζε ζπγθεληξψζεσλ ραιθνχ ζην 

έδαθνο κε φηη απηφ νηθνηνμηθνινγηθά ζπλεπάγεηαη.. 

 

ην πιαηζην ηνπ Σαζθ 8, εθ κεξνπο ηνπ NAGREF , ηα λέα θπηνπξνζηαηεπηηθά  πξντφληα ζα 

ειεγρζνχλ σο πξνο ηελ νηθνηνμηθνηεηα ηνπο ζε νξγαληζκνχο ηεο εδαθνπαληδαο 

γεσζθψιεθεο- βάζε δηεζλψλ νδεγηψλ  δηεμαγσγήο Βηνδνθηκψλ κε ηα εηδε ηεο 

εδαθνπαλίδαο Eisenia foetida, and E. albitu (OECD 207,1984, OECD 220, 2004, standard 

test organisms for terrestrial environment acute toxicity test) 

 

Δπηπιένλ, ε ΔΔ ζηνρεχεη ζε γεληθή απαγφξεπζε ρξήζεο ηνπ ραιθνχ ζηα εδάθε ηεο κέρξη ην 

2016, γεγνλφο πνπ θαζηζηά ηελ αλάγθε εμεχξεζεο ελαιιαθηηθψλ κέζσλ θαη ηξφπσλ 

θαηαπνιέκεζεο, επηηαθηηθή.  

 

Σα θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντφληα κε βάζε ην ραιθφ απνηεινχλ κηα νκάδα πξντφλησλ κε 

κεγάιε ρξήζε ζηε βηνινγηθή θαη ζηελ ζπκβαηηθή γεσξγία (ζπκπεξηιακβαλφκελσλ θαη ησλ 

ζπζηεκάησλ ΗPM).  

H πνιηηηθή ζήκεξα ηεο ΔΔ ζηνρεχεη ζηελ παξαγσγή θαη πξνψζεζε αεηθφξσλ θαη πνηνηηθψλ 

ζπζηεκάησλ παξαγσγήο ηα νπνία δελ ζα ελέρνπλ θηλδχλνπο γηα ην πεξηβάιινλ θαη εηδηθφηεξα 

γηα ην έδαθνο.  
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1.1.2. ΔΤΡΩΠΑΪΚΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΑ  LIFE 

 

 

1.1.2.1.:Strategies to improve and protect soil quality from the disposal of olive oil mills 

wastes in the Mediterranean-PROSODOL 

 

θνπφο ηνπ έξγνπ (ή κειέηεο): 

 Ζ κειέηε ησλ επηπηψζεσλ ηεο δηάζεζεο απνβιήησλ ειαηνηξηβείσλ ζηηο ηδηφηεηεο 
θαη ζηελ πνηφηεηα ηνπ εδάθνπο θαη ησλ πδαηηθψλ ζπζηεκάησλ ζηηο Μεζνγεηαθέο 

ρψξεο.  

 Αλάπηπμε θαη εθαξκνγή κεζφδσλ απνθαηάζηαζεο θαη πξνζηαζίαο ηεο πνηφηεηαο 
ηνπ εδάθνπο απφ ηε δηάζεζε απνβιήησλ ειαηνηξηβείσλ.  

 Αλάπηπμε κεζνδνινγίαο παξαθνινχζεζεο θαη θαηαγξαθήο ησλ πνηνηηθψλ 

εδαθηθψλ θαη πδαηηθψλ παξακέηξσλ ψζηε θαηφπηλ αμηνιφγεζεο λα είλαη εθηθηή ε 

ιήςε ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ. 

 Γεκηνπξγία ειεθηξνληθήο βηβιηνζήθεο ζρεηηθά κε ηελ παξαγσγή ειαηφιαδνπ ζηε 
Μεζφγεην θαη ηηο επηπηψζεηο απφ ηε δηάζεζε ησλ απνβιήησλ ηεο 

ειαηνπαξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. 

 

Έλαξμε – Λήμε: 1ε Ηαλνπαξίνπ 2009 - 31ε Γεθεκβξίνπ 2012 

Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο (αληαγσληζηηθά ή κε): Δπξσπατθή Έλσζε-LIFE (50%) θαη 

ΔΛΓΟ ΓΖΜΖΣΡΑ-ΗΔΑ (50%)  

Πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ ζπλνιηθά: 1.628.911€ 

Πξνυπνινγηζκφο ηνπ Ιλζηηηνχηνπ: 536.712€ 

Τπεχζπλνο έξγνπ (ή κειέηεο): Γξ. Μαξία Νηνχια & πλππεχζπλνο ηνπ έξγνπ γηα ηνλ 

ΔΛΓΟ-ΓΖΜΖΣΡΑ ν Γξ. Παλαγηψηεο Κνπινπκπήο  

Οκάδα ππνζηήξημεο: Γξ. Β. Καββαδίαο, Γξ. . Θενραξφπνπινο, Γξ. Γ. Οηθνλφκνπ, Γξ. Γ. 

Αξάπνγινπ, Σερληθφ & Δπηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ ηνπ ΗΔΑ 

πκκεηέρνληεο θνξείο: Ηλζηηηνχην Δδαθνινγίαο Αζελψλ ηνπ Διιεληθνχ Γεσξγηθνχ 

Οξγαληζκνχ «ΓΖΜΖΣΡΑ», Σκήκα Μεραληθψλ Οξπθηψλ Πφξσλ ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο, 

Ηλζηηηνχην Μεζνγεηαθψλ πνπδψλ (Ίδξπκα Σερλνινγίαο θαη Έξεπλαο-ΗΣΔ), Centro de 

Edafologia y Biologia Aplicada del Segura-CEBAS, Centro Regionale di Sperimentatzione e 

Assistemza Agricola-CERSAA 

Απνηειέζκαηα - Βαζκφο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ: Σν έξγν νινθιεξψζεθε ζηηο 31 

Γεθεκβξίνπ 2012. ηε δηάξθεηα ηνπ 2012 πξαγκαηνπνηήζεθαλ κεξηθέο κφλν πεηξακαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο (θνκπνζηνπνίεζε απνβιήησλ ειαηνηξηβείσλ θαη εθαξκνγή πξν-

επεμεξγαζκέλσλ απνβιήησλ ζε θαιιηέξγεηα καξνπιηνχ, κε ηαπηφρξνλε ρξήζε δεφιηζνπ σο 

πξφζζεην ηνπ εδάθνπο), ελψ νη θχξηεο δξάζεηο επηθεληξψζεθαλ ζηε δηάρπζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπ έξγνπ. Γηα ην ζθνπφ απηφ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηξεηο εκεξίδεο, ζηελ 

Καιακάηα, ζηελ Άκθηζζα θαη ζηελ Αζήλα θαζψο θαη έλα ηξηήκεξν ζπκπφζην ζηα Υαληά κε 

ηε ζπκκεηνρή ειιήλσλ θαη μέλσλ επηζηεκφλσλ απφ ηηο κεζνγεηαθέο ρψξεο, αιιά θαη άιιεο 

Δπξσπατθέο ρψξεο.  

Δθδφζεθαλ ηέζζεξα εγρεηξίδηα θαη κνηξάζηεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηνξγαλψζεσλ απηψλ 

(νδεγφο νξζνινγηθήο ρξήζεο απνβιήησλ ειαηνηξηβείσλ ζηε γεσξγία-ειιεληθά θαη αγγιηθά, 

απνηειέζκαηα ηνπ έξγνπ ζηα αγγιηθά θαη νδεγφο νινθιεξσκέλσλ κέηξσλ, κέζσλ θαη 

δξάζεσλ δηαρείξηζεο απνβιήησλ ειαηνηξηβείσλ θαηάιιεισλ γηα ηηο Μεζνγεηαθέο ρψξεο ζηα 

ειιεληθά). 

Σέινο, έρνληαο νινθιεξψζεη ηνπο πεηξακαηηζκνχο εηνηκάζηεθαλ ηα παξαδνηέα ηνπ έξγνπ, 

έρεη νινθιεξσζεί ε ζπγγξαθή ηεο ηειηθήο έθζεζεο πξνφδνπ ηνπ έξγνπ. Δλψ νινθιεξψλεηαη 

ν έιεγρνο ησλ νηθνλνκηθψλ αξρείσλ ηνπ έξγνπ  απφ νξθσηφ ινγηζηή εληφο ηνπ έηνπο 2013. 
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1.1.2.2. : Sustainable strategies for the improvement of seriously degraded agricultural 

areas». The example of Pistachia vera L.-AgroStrat  

θνπφο ηνπ έξγνπ (ή κειέηεο): 

Οη βαζηθνί ζηφρνη ηνπ έξγνπ είλαη ε αλάπηπμε αεηθφξσλ-νινθιεξσκέλσλ πξαθηηθψλ 

θαιιηέξγεηαο ηνπ θειπθσηνχ θπζηηθηνχ, κε πεξηνρή εθαξκνγήο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ ηελ 

Αίγηλα, κε ζθνπφ ηελ παξαγσγή πην πνηνηηθψλ πξντφλησλ, ηελ πξνζηαζία θαη βειηίσζε ηνπ 

εδάθνπο, ηελ νξζνινγηθή ρξήζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ, ηελ αλαθχθισζε ησλ παξαγφκελσλ 

απνβιήησλ (θνκπνζηνπνίεζε θαη επαλαρξεζηκνπνίεζε), ηελ νξζνινγηθή ρξήζε ιηπαζκάησλ 

θαη θπηνθαξκάθσλ θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο παξνπζίαο ησλ αθιαηνμηλψλ. 

Σν έξγν πξνβιέπεη επίζεο ελα ηδηαίηεξν θαηλνηφκν ζρέδην γηα ηα ειιεληθά δεδνκέλα. 

Πξφθεηηαη γηα ηελ αλάπηπμε ελφο ζπκβνπιεπηηθνχ δηθηχνπ γηα ηνπο παξαγσγνχο θπζηηθηνχ 

κε ρξήζε ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο. Σν δίθηπν ζα αλαπηπρζεί ζε πξψηε θάζε ζε ζπλεξγαζία κε 

ηελ Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο, Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Νήζσλ-

Πεξηθέξεηα Αηηηθήο, ηνλ Αγξνηηθφ πλεηαηξηζκφ Φπζηηθνπαξαγσγψλ Αίγηλαο θαη ηνλ 

Αγξνηηθφ χιινγν Δπαξρίαο Αίγηλαο, ελψ ζε επφκελν ζηάδην θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ 

ηερληθψλ ιεπηνκεξεηψλ ηνπ δηθηχνπ, ζα πξνζθιεζνχλ αληίζηνηρνη θνξείο απφ φιε ηελ 

Διιάδα λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη  λα επσθειεζνχλ απφ απηφ.  

Μέζσ ηνπ δηθηχνπ νη παξαγσγνί ζα κπνξνχλ λα βξίζθνληαη ζε άκεζε επαθή κε 

επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ, λα ζέηνπλ θαιιηεξγεηηθά πξνβιήκαηα/ζέκαηα, λα παίξλνπλ 

ζπκβνπιέο θαη λα ελεκεξψλνληαη γηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ θαιιηέξγεηα, ηελ παξαγσγή θαη 

ηελ εκπνξία ηνπ θειπθσηνχ θπζηηθηνχ αιιά θαη ηελ θαηεξγαζία θαη επαλαρξεζηκνπνίεζε 

ησλ απνβιήησλ ηεο θαιιηέξγεηαο.  

ε επηζηεκνληθφ επίπεδν, νη παξαγσγνί ζα κπνξνχλ, κέζσ ηνπ δηθηχνπ, λα ζπλεηζθέξνπλ 

ζηε ζπλερή ζπιινγή δεδνκέλσλ πνπ ζα αθνξνχλ θπξίσο ζηελ πνηφηεηα ηνπ εδάθνπο θαη ηνπ 

λεξνχ ζηηο πεξηνρέο θαιιηέξγεηαο, ηε δηαηήξεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ νπνίσλ, ε Διιάδα θαη ε 

Δπξσπατθή Έλσζε ζεσξνχλ σο πξσηεχνπζαο ζεκαζίαο. Σα δεδνκέλα απηά, ηα νπνία αξρηθά 

ζα ζπιιέγνληαη απφ ηνπο επηζηεκνληθνχο θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην έξγν ελψ ζηε 

ζπλέρεηα απφ ηηο ηνπηθέο/πεξηθεξεηαθέο αξρέο, ζα ζπλδξάκνπλ ζην ζπλερή έιεγρν ηεο 

πνηφηεηαο εδάθνπο/λεξνχ αιιά θαη ζηνλ  άκεζν πξνζδηνξηζκφ πξνβιεκάησλ ηα νπνία κε 

απηφλ ηνλ ηξφπν ζα κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ άκεζα θαη ζσζηά.  

Σέινο, ην έξγν πξνβιέπεη ζεκαληηθέο δξάζεηο δηάρπζεο ησλ απνηειεζκάησλ κέζσ 

εκεξίδσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ ζεκηλαξίσλ γηα ηνπο θπζηηθνπαξαγσγνχο αιιά θαη ην 

επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ ησλ ηνπηθψλ/πεξηθεξεηαθψλ αξρψλ πνπ ζα ελδηαθεξζνχλ λα 

πηνζεηήζνπλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ έξγνπ θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην δίθηπν. 

 

Έλαξμε – Λήμε: 1ε Οθησβξίνπ 2012 - 30ε επηεκβξίνπ 2016 

Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο (αληαγσληζηηθά ή κε): Δπξσπατθή Έλσζε-LIFE (50%) θαη 

ΔΛΓΟ ΓΖΜΖΣΡΑ-ΗΔΑ (50%)  

Πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ ζπλνιηθά: 1.026.509€ 
Πξνυπνινγηζκφο ηνπ Ιλζηηηνχηνπ: 509.504€ 

Τπεχζπλνο: Γξ. Μ. Νηνχια 

Οκάδα ππνζηήξημεο: Γξ. Β. Καββαδίαο, Γξ. . Θενραξφπνπινο, Γξ. Π. Κνπινπκπήο, Γξ. Β. 

Μαπξαγάλεο, Σερληθφ & Δπηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ ηνπ ΗΔΑ 

πκκεηέρνληεο θνξείο: ΔΛΓΟ ΓΖΜΖΣΡΑ-ΗΔΑ, Ηλζηηηνχην Μεζνγεηαθψλ πνπδψλ-ΗΣΔ, 

Πνιπηερλείν Κξήηεο 

Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο: LIFE 
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Απνηειέζκαηα - Βαζκφο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ: 

ηε δηάξθεηα ησλ πξψησλ κελψλ ηνπ έξγνπ εθηειέζηεθαλ θπξίσο δηνθεηηθέο θαη 

νξγαλσηηθέο δξάζεηο (ζχληαμε ζπκβνιαίσλ, νξγάλσζε νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ηνπ έξγνπ, 

αλάζεζε αξκνδηνηήησλ θαη θαζεθφλησλ). Πξαγκαηνπνηήζεθαλ δξάζεηο ελεκεξψζεο ηεο 

Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο θαη ηνπ Γήκνπ Αίγηλαο θαζψο θαη ηεο θνηλήο γλψκεο ηνπ λεζηνχ. 

Καηαζηξψζεθε επίζεο ε ζηξαηεγηθή δεηγκαηνιεςηψλ εδάθνπο θαη πδαηηθψλ δεηγκάησλ. 

 

 

1.1.2.3.:  “ Introduction of new oLIVE crop management practices focused on CLIMAte 

change mitigation and adaptation-oLIVE CLIMA" 

 

θνπφο ηνπ έξγνπ (ή κειέηεο): 
ην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο LIFE+ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ζα πινπνηεζεί ην 5εηέο 

έξγν oLIVE - CLIMA πνπ έρεη σο ζηφρν ηε κεηαηξνπή ηεο ειαηνθνκίαο ζε έλα εξγαιείν 

αληηκεηψπηζεο/δηαρείξηζεο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, αιιά θαη ηελ πξνζαξκνγή ησλ ειαηψλσλ 

ζηηο λέεο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο. ε ειαηψλεο παξαγσγψλ ζην Ννκφ Ζξαθιείνπ (ΔΑ Πεδψλ), 

ζην Ν. Λαζηζίνπ (ΔΑ Μεξακβέιινπ) θαη ζην Ν. Μεζζελίαο (Ο.Π. Νειέαο) ζα 

εθαξκνζηνχλ θαιιηεξγεηηθέο πξαθηηθέο πνπ ζπκβάινπλ ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο θιηκαηηθήο 

αιιαγήο κε 2 ηξφπνπο: α) κείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ απφ ηελ 

θαιιηέξγεηα ηεο ειηάο, β) αχμεζε ηεο δέζκεπζεο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα απφ ηελ 

αηκφζθαηξα ζηα θπηά θαη «απνζήθεπζή» ηνπ ζην έδαθνο ππφ κνξθή νξγαληθήο νπζίαο, ψζηε 

λα βειηησζεί ε γνληκφηεηά ηνπ (ζπγθξάηεζε λεξνχ θαη ιηπαζκάησλ). 

 

Έλαξμε – Λήμε: Οθηψβξηνο 2012 - επηέκβξηνο 2017 

Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο (αληαγσληζηηθά ή κε): EU 

Πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ ζπλνιηθά: 3.649.373€ 

Πξνυπνινγηζκφο ηνπ Ιλζηηηνχηνπ: 322.994€ 

Τπεχζπλνο έξγνπ (ή κειέηεο): Γξ. Καββαδίαο Β. 

 

Οκάδα ππνζηήξημεο:  

-Γξ. Δπαγγειία Βαβνπιίδνπ,  

-Γξ. ίδεξεο Θενραξφπνπινο  

-Γξ. Μαξία Νηνχια 

-Γξ. Παλαγηψηεο Κνπινπκπήο 

-Γξ. Βαζίιεηνο Μαπξαγάλεο 

Σερληθφ θαη Δπηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ ηνπ Η.Δ.Α. 

 

πκκεηέρνληεο θνξείο:ANATOLIKI s.a, Ηλζηηηνχην Διηάο θαη Τπνηξνπηθψλ Φπηψλ  

Υαλίσλ, Ηλζηηηνχην Δγγείσλ Βειηηψζεσλ ίλδνο, Ηλζηηηνχην Δδαθνινγίαο Αζήλαο, 

RODAXAGRO, Unibas-DICEM - ITALY, AGROTYPOS, Ο.Π. ΝΖΛΔΑ, Δ.Α.. ΠΔΕΩΝ, 

Δ.Α.. ΜΗΡΑΜΒΔΛΛΟ 
 

Απνηειέζκαηα - Βαζκφο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ:  

Πξαγκαηνπνηήζεθαλ εμεηδηθεπκέλεο εηζεγήζεηο ηνπ Γξ. Καββαδηα Β. θαη Βαβνπιίδνπ Δ. κε 

βάζε ηελ επηζθφπεζε ησλ ειαηψλσλ ηεο νκάδαο παξαγσγψλ ζηηο πεξηνρέο Πεδά θαη  

Μηξάκπειν Κξήηεο θαζψο θαη ζηε Υψξα Μεζζελίαο. πληάρζεθαλ νδεγίεο δεηγκαηνιεςίαο 

εδάθνπο ψζηε λα ζπγθεληξσζνχλ ζηνηρεία γηα ηελ επίδξαζε ησλ θαιιηεξγεηηθψλ πξαθηηθψλ 

ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο  
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1.1.2.4. : Development of specific agricultural practices with the use of recycled wastes 

suitable for intensively cultivated Mediterranean areas under degradation risk-ARIDWASTE 

 

θνπφο ηνπ έξγνπ (ή κειέηεο):  

Οη επηζηεκνληθέο νκάδεο νη νπνίεο ζπκκεηέρνπλ ζην ARIDWASTE ζα αλαπηχμνπλ 

ζπγθεθξηκέλεο πξαθηηθέο εθαξκνγήο επεμεξγαζκέλσλ γεσξγηθψλ απνβιήησλ ζε εληαηηθέο 

θαιιηέξγεηεο (π.ρ. θεπεπηηθά) κειεηψληαο ηηο ηδηφηεηεο ησλ απνβιήησλ πνπ παξάγνληαη ζε 

θάζε κία απφ ηηο ζπκκεηέρνπζεο ρψξεο θαζψο επίζεο θαη εθκεηαιιεπφκελνη ηηο 

θπζηθνρεκηθέο ηδηφηεηεο ρακεινχ θφζηνπο θαη θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ πιηθψλ, φπσο 

π.ρ. αξγηιινππξηηηθάνξπθηά Απηφ ζα νδεγήζεη ζηελ παξαγσγή ελφο θψδηθα πξαθηηθψλ 

βηψζηκεο εθαξκνγήο επεμεξγαζκέλσλ αγξνηηθψλ απνβιήησλ βνεζψληαο έηζη ηελ 

νξζνινγηθή ρξήζε ηνπο ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ησλ θαιιηεξγεηψλ πνπ αλαπηχζζνληαη ζε 

Μεζνγεηαθέο ζπλζήθεο θαη ζα εληζρχζεη θαη ζα ελζαξξχλεη ηε ζπλεξγαζία ησλ κεζνγεηαθψλ 

ρσξψλ ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο δηαρείξηζεο ησλ αγξνηηθψλ απνβιήησλ. 

 

Έλαξμε – Λήμε: 1ε Ηνπλίνπ 2012 - 31 Μαΐνπ 2016 

Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο (αληαγσληζηηθά ή κε): ARIMnet, ΔΛΓΟ-ΓΖΜΖΣΡΑ 

Πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ ζπλνιηθά: 317.050 € 

Πξνυπνινγηζκφο ηνπ Ιλζηηηνχηνπ: 43.000 € 

 

Τπεχζπλνο έξγνπ (ή κειέηεο): Γξ. Καββαδίαο Βίθησξ 

 

Οκάδα ππνζηήξημεο: Γξ. Β. Καββαδίαο, Γξ. Νηνπια Μ. -Γξ. Θενραξφπνπινο ., -Γξ. 

Βαβνπιίδνπ Δ., -Γξ. Κνπινπκπήο Παλαγηψηεο, -Γξ. Μαπξαγάλεο Β., Σερληθφ & 

Δπηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ ηνπ ΗΔΑ 

 

πκκεηέρνληεο θνξείο: Ηλζηηηνχην Δδαθνινγίαο Αζελψλ ηνπ Διιεληθνχ Γεσξγηθνχ 

Οξγαληζκνχ «ΓΖΜΖΣΡΑ»,  Galilee Technology Center, MIGAL, Centro de Edafologia y 

Biologia Aplicada del Segura-CEBAS, Centro Regionale di Sperimentatzione e Assistemza 

Agricola-CERSAA, Ηλζηηηνχην Διαίαο θαη Οπσξνθεπεπηηθψλ Καιακάηαο 

 

Απνηειέζκαηα - Βαζκφο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ:  

Ζ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ άξρηζε ζην ηέινο ηνπ 2012 θαζφηη ππήξρε θαζπζηέξεζε ζηελ 

έγθξηζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηνλ Ηζπαλφ Δηαίξν. Πξαγκαηνπνηήζεθε ζπλάληεζε ηνλ 

Ννέκβξην ηνπ 2012 ζηε Ρψκε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ ARIMNET 

θπξίσο φζν αθνξά ηελ έγθξηζε ρξεκαηνδφηεζεο ησλ έξγσλ. Σν Γεθέκβξην ηνπ 2012 έγηλε 

ζπλάληεζε ησλ εηαίξσλ γηα ηελ έλαξμε ηνπ έξγνπ ARIDWASTE. Αθνινχζεζε εγθαηάζηαζε 

πεηξακαηηθψλ ζεξκνθεπίνπ κε ζθνπφ ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ φζν αθνξά ηε ρξήζε 

δεφιηζνπ ζηε θαιιηέξγεηα θεπεπηηθψλ. Σα απνηειέζκαηα ησλ πεηξακαηηθψλ θαηφπηλ 

αμηνιφγεζεο ηνπο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηνλ ζρεδηαζκφ πεηξακάησλ ππαίζξνπ πνπ ζα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ ηελ εαξηλή πεξίνδν ηνπ 2013. 
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1.2.ΔΘΝΙΚΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΑ ΔΡΓΑ 

 

1.2.1.: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΔ TΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΓΔΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗΝ 

ΓΙΑΥΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΩΝ ΔΓΑΦΩΝ ΑΠΟ ΣΗΝ ΓΙΑΘΔΗ 

ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΔΛΑΙΟΣΡΙΒΔΙΩΝ (ΓΔΩΓΙΑΜΔΣΡΙ-GEODIAMETRIS)  

 

θνπφο ηνπ έξγνπ (ή κειέηεο): 

Οη επηδησθφκελνη ζηφρνη ηεο πξνηεηλφκελεο εξεπλεηηθήο πξφηαζεο είλαη:  

1. Να πξαγκαηνπνηεζεί αξρηθά θαηαγξαθή ηνπ ζπλφινπ ησλ ειαηνηξηβείσλ πνπ 

βξίζθνληαη ζε ιεηηνπξγία ζηελ Κξήηε θαη λα θαηαγξαθεί ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε 

ησλ πεξηνρψλ δηάζεζεο απνβιήησλ ειαηνηξηβείσλ κέζσ απνδειηίσζεο δειηίσλ, 

αλάιπζεο αεξνθσηνγξαθηψλ θαη ηνπνγξαθηθψλ απνηππψζεσλ κε Γνξπθνξηθά 

πζηήκαηα Δληνπηζκνχ (GPS). 

2. Να δηεξεπλεζεί ε δπλαηφηεηα εληνπηζκνχ πεξηνρψλ δηάζεζεο απνβιήησλ 

ειαηνηξηβείσλ κέζσ ηεο επεμεξγαζίαο θαη αλάιπζεο δνξπθνξηθψλ εηθφλσλ 

δηαθνξεηηθήο ρσξηθήο αλάιπζεο θαη θαζκαηηθήο κπάληαο. 

3. Να επηιεγνχλ αληηπξνζσπεπηηθέο πεξηνρέο δηάζεζεο απνβιήησλ γηα ηελ πηινηηθή 

εθαξκνγή ησλ νινθιεξσκέλσλ ηερλνινγηψλ γεσπιεξνθνξηθήο. 

4. Να πξαγκαηνπνηεζνχλ πεξηνδηθέο θπζηθνρεκηθέο αλαιχζεηο δεηγκάησλ εδάθνπο θαη 

λεξνχ πνπ έρνπλ ζπιιερζεί επηθαλεηαθά ή κέζα ζε γεσηξήζεηο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ 

θπζηθνρεκηθψλ παξακέηξσλ ηνπ ππεδάθνπο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

γηα ηελ πεξηβαιινληηθή αμηνιφγεζε ηνπ ππεδάθνπο. 

5. Να πξαγκαηνπνηεζνχλ πεξηνδηθέο γεσθπζηθέο δηαζθνπήζεηο (επηθαλεηαθά θαη κέζα 

ζε γεσηξήζεηο) ζε 2 θαη 3 δηαζηάζεηο, εθαξκφδνληαο ζπλδπαζηηθέο ηερληθέο 

(ειεθηξηθή ηνκνγξαθία, κεηξήζεηο ειεθηξνκαγλεηηθνχ πεδίνπ, γεσξαληάξ, 

επαγψκελε πφισζε, θπζηθφ δπλακηθφ), γηα ηελ δηαρξνληθή παξαθνινχζεζε 

δηαθνξεηηθψλ θπζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ππεδάθνπο. 

6. Ζ πηινηηθή εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηεο καγλεηηθήο επηδεθηηθφηεηαο, κε ζηφρν ησλ 

εληνπηζκφ πεξηνρψλ κε απμεκέλεο ζπγθεληξψζεηο ζηδήξνπ, πνπ πηζαλφηαηα λα 

απνηεινχλ δείθηε γηα ηελ παξνπζία επίζεο απμεκέλσλ πνζνηήησλ θαιίνπ, 

θσζθνξηθψλ, βνξίνπ, ζεητθψλ, ρισξηφλησλ, καγγαλίνπ, ακκσληαθψλ θ.ι.π. 

7. Να εμεηαζηεί ε δπλαηφηεηα δηαηχπσζεο πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ ζρέζεσλ 

ζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ παξακέηξσλ ησλ γεσρεκηθψλ αλαιχζεσλ θαη ησλ 

παξακέηξσλ πνπ δχλαηαη λα ππνινγηζηνχλ κέζσ ησλ κεζφδσλ γεσθπζηθήο 

δηαζθφπεζεο. 

8. Να δεκηνπξγεζεί έλα απηνκαηνπνηεκέλν θαη νινθιεξσκέλν ζχζηεκα εληνπηζκνχ θαη 

παξαθνινχζεζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ γχξσ απφ ηηο πεξηνρέο δηάζεζεο 

ησλ απνβιήησλ ησλ ειαηνηξηβείσλ. 

9. Να γίλεη αλάιπζε θαη εθηίκεζε ηεο επηθηλδπλφηεηαο (Risk Assessment modeling) 

κέζσ Γεσγξαθηθψλ πζηεκάησλ Πιεξνθνξηψλ (GIS) θαη λα πξνηαζνχλ ιχζεηο γηα 

ηελ απνθαηάζηαζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ. 
10. Ζ δηάρπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εξεπλεηηθήο πξνζπάζεηαο κε παξνπζηάζεηο ζε 

επηζηεκνληθά ζπλέδξηα θαη ηελ ζπγγξαθή επηζηεκνληθψλ εξγαζηψλ. 

 

Έλαξμε – Λήμε: 36 κήλεο, 1-9-2012 έσο 30-8-2015 

Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο (αληαγσληζηηθά ή κε): ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΘΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ 

ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ  ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ & ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ- ΔΠΑ, «ΘΑΛΖ: Δλίζρπζε 

ηεο Γηεπηζηεκνληθήο ή θαη Γηηδξπκαηηθήο έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο κε δπλαηφηεηα 

πξνζέιθπζεο εξεπλεηψλ πςεινχ επηπέδνπ απφ ην εμσηεξηθφ κέζσ ηεο δηελέξγεηαο βαζηθήο 

θαη εθαξκνζκέλεο έξεπλαο αξηζηείαο» 
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Πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ ζπλνιηθά: 526.215,1 € 

Πξνυπνινγηζκφο ηνπ Ιλζηηηνχηνπ: 78.245,00 € 

Τπεχζπλνο έξγνπ (ή κειέηεο): Γξ. Βίθησξ Καββαδίαο 

 

Οκάδα ππνζηήξημεο:  
Γξ. Β. Καββαδίαο , κέινο ΚΔΟ, ππεχζπλνο 3εο εξεπλεηηθήο νκάδαο 

Γξ. . Θενραξφπνπινο κέινο ΚΔΟ θαη ηεο 3
εο

 εξεπλεηηθήο νκάδαο 

Γξ. Μ. Νηνχια Μέινο ηεο 3
εο

  εξεπλεηηθήο νκάδαο ηνπ ΗΔΑ 

 

πκκεηέρνληεο θνξείο:  

Ηλζηηηνχην Δδαθνινγίαο Αζελψλ (ΗΔΑ), Δξγαζηήξην Γεσθπζηθήο & εηζκνινγίαο (ΣΔΗΚ), 

Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ηδξπκα (Σ.Δ.Η.) Κξήηεο / Σκήκα Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο, 

Δξγαζηήξην Γεσθπζηθήο-Γνξπθνξηθήο Σειεπηζθφπεζεο & Αξραηνπεξηβάιινληνο (ΗΣΔ-ΗΜ) 

Ίδξπκα Σερλνινγίαο & Έξεπλαο (Η.Σ.Δ.) / Ηλζηηηνχην Μεζνγεηαθψλ πνπδψλ (Η.Μ..), 

Δξγαζηήξην Δθαξκνζκέλεο Γεσθπζηθήο (ΑΠΘ), Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο 

(Α.Π.Θ.) / Σκήκα Γεσινγίαο 

 

Απνηειέζκαηα - Βαζκφο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ:  

α) Στέδηο δράζες θαη Στέδηο σιοποίεζες προηεηλόκελες ηετλοιογίας 

Πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλαληήζεηο κε ηνπο εηαίξνπο απφ ηα, Ηλζηηηνχην Δδαθνινγίαο Αζελψλ, 

Ηλζηηηνχην Μεζνγεηαθψλ πνπδψλ ηνπ ΗΣΔ, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο θαη 

ην ΣΔΗ Κξήηεο σο ζπληνληζηήο ηνπ έξγνπ κε ζθνπφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ δξάζεσλ, ηελ 

επηινγή ησλ ζέζεσλ κειέηεο, ησλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ην ρξνλνδηάγξακκα ησλ εξγαζηψλ 

ππαίζξνπ (γεσθπζηθέο δηαζθνπήζεηο θαη δεηγκαηνιεςίεο εδαθψλ θαη πδάησλ πιεζίνλ ησλ 

ζέζεσλ απφζεζεο απνβιήησλ ειαηνπξγείσλ), ηε ζπρλφηεηα ησλ εξγαζηψλ ππαίζξνπ, ηηο 

κεζνδνινγίεο πνπ ζα εθαξκνζηνχλ θαζψο θαη ηα πξσηφθνιια πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ 

ηα εξγαζηήξηα κε ζθνπφ λα ππάξρνπλ αμηφπηζηα θαη ζπγθξίζηκα απνηειέζκαηα.  

 

β) Καηαγραθή ηες σθηζηάκελες θαηάζηαζες ηωλ ειαηοηρηβείωλ θαη ηωλ περηοτώλ 

δηάζεζες αποβιήηωλ ειαηοηρηβείωλ ζηελ Κρήηε. 

πιινγή δεδνκέλσλ: 

- ζπιινγή ησλ ζέζεσλ ειαηνηξηβείσλ 

-ζπιινγή ζηνηρείσλ γηα ηηο ζέζεηο απφζεζεο απνβιήησλ ειαηνηξηβείσλ. 

- ζπιινγή πεξηβαιινληηθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνβάζξσλ (ρξήζεσλ γεο, εδαθνθάιπςε, θ.α.) 

- ζπιινγή γεσινγηθψλ θαη πδξνγεσινγηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηηο πεξηνρέο πιεζίνλ ησλ ζέζεσλ 

απφζεζεο απνβιήησλ ειαηνηξηβείσλ. 

Βάζε δεδνκέλσλ γηα ηελ απνζήθεπζε θαη δηαρείξηζε ηεο πιεξνθνξίαο θαη παξαγσγή 

Θεκαηηθψλ ραξηψλ. ρεδηαζκφο θαη  πινπνίεζε γεσρσξηθήο βάζεο δεδνκέλσλ γηα ηελ 

παξνπζίαζε ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ηελ εηζαγσγή ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ ζε  πιαηθφξκα 

Γεσγξαθηθψλ πζηεκάησλ Πιεξνθνξηψλ κε ζθνπφ ηελ ρσξηθή παξνπζίαζε ησλ ζεκεηαθψλ 

δεδνκέλσλ, ηελ αμηνιφγεζε ησλ ζηνηρείσλ θαη ηελ θαηαζθεπή ζρεηηθψλ ραξηψλ κε 
δηαθνξεηηθά ραξηνγξαθηθά ππφβαζξα (ηνπνγξαθηθφ, γεσινγηθφ, πδξνγεσινγηθφ, 

κεηεσξνινγηθφ, ρξήζεο γεο) ηεο Κξήηεο. 
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1.2.2.: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ  ΑΔΙΦΟΡΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ΠΑΑ)  

«ΑΡΥΙΜΗΓΗ ΙΙΙ: ΔΝΙΥΤΗ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΩΝ ΟΜΑΓΩΝ ΣΑ ΣΔΙ» 

 

θνπφο ηνπ έξγνπ (ή κειέηεο): Δθαξκνγή ηεο Σερλνινγίαο ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη ησλ 

Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) ζηελ πινπνίεζε ηνπ Μνληέινπ Αεηθφξαο Λίπαλζεο (ΜΑΛ) ην νπνίν 

ζα βαζίδεηαη ζην κνληέιν πδξνιίπαλζεο ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηνπ Wageningen κε ηηο 

αλαγθαίεο πξνζαξκνγέο γηα ην βηνθιηκαηηθφ πεξηβάιινλ θαη έδαθνο ηεο Διιάδνο. Δηδηθφηεξα 

ε πξνηεηλφκελε έξεπλα αθνξά ζηελ ζρεδίαζε θαη αλάπηπμε ελφο Πιεξνθνξηαθνχ 

πζηήκαηνο Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο (ΠΑΑ) κε ζθνπφ λα ππνζηεξίμεη ηελ εθαξκνγή θαη 

πινπνίεζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ εξεπλεηηθνχ κνληέινπ (ΜΑΛ) γηα βέιηηζηε ιίπαλζε εδαθψλ 

ζε ζεξκνθεπηαθέο θαιιηέξγεηεο 

 

Έλαξμε – Λήμε: 36 κήλεο, 1-9-2012 έσο 30-8-2015 

Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο (αληαγσληζηηθά ή κε): ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΘΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ 

ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ & ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ- ΔΠΑ 

Πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ: 100.000 € 

Τπεχζπλνο έξγνπ (ή κειέηεο): Γξ. Βίθησξ Καββαδίαο 

 

Οκάδα ππνζηήξημεο: Γξ. Καββαδίαο Β., Γξ. Θενραξφπνπινο ., Γξ. Βαβνπιηδνπ Δ. 

 

πκκεηέρνληεο θνξείο: Ηλζηηηνχην Δδαθνινγίαο Αζελψλ, Σκήκα Πνιηηηθψλ Γνκηθψλ 

Έξγσλ/ ΣΔΗ Πεηξαηά, Σκήκα Αμηνπνίεζεο Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Γεσξγηθήο 

Μεραληθήο/Γεσπνληθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ 

 

Απνηειέζκαηα - Βαζκφο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ:  
Άξρηζαλ νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ έλαξμε ηνπ έξγνπ ζρεηηθά κε ηηο ζπκβάζεηο ησλ 

εκπιεθνκέλσλ επηζηεκφλσλ ζην έξγν, ηελ πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ θαη πιηθψλ, ηελ ρξνληθή 

θαηαλνκή ησλ παξαδνηέσλ ηνπ έξγνπ.  

 

 

1.3. ΜΔΛΔΣΔ ΚΑΣ’ΑΝΑΘΔΗ:  

 

1.3.1. πκβνιή ζηελ ηειεηνπνίεζε βηνηερλνινγηθήο κεζφδνπ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ 

δάθνπ ηεο ειηάο 

 

θνπφο ηνπ έξγνπ (ή κειέηεο): 

 Σν ηειηθφ πηινηηθφ ζηάδην ηεο αλάπηπμεο ηξνθηθψλ ειθπζηηθψλ γηα ηελ 
επηηπρεκέλε θαηαπνιέκεζε ηνπ δάθνπ ηεο ειηάο, ρσξίο ηνμηθέο επηπηψζεηο γηα ην 

πεξηβάιινλ θαη γηα ηνπο πιεζπζκνχο ησλ σθειίκσλ γηα ηε γεσξγία νξγαληζκψλ, 

κε ηε κέζνδν ηεο καδηθήο παγίδεπζεο εληφκσλ. Πξέπεη λα ηνληζζεί κε ηδηαίηεξε 

ζαθήλεηα, φηη ηα ππ‟ φςε ηξνθηθά ειθπζηηθά, πξντφληα ρεκηθήο ζχλζεζεο, είλαη 

απνιχησο θηιηθά πξνο ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, ρσξίο δπζκελείο επηπηψζεηο ζηα 

νηθνζπζηήκαηα θαη ηνπο πιεζπζκνχο σθειίκσλ εληφκσλ.  

Ζ πξφηαζε απηή απνζθνπεί ζηα εμήο: 

 Έληαμε ηεο εθαξκνγήο απηήο, ζην πιαίζην ηεο δξάζεο δαθνθηνλίαο ρσξίο ρεκηθά, πνπ 

πινπνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο δξαζηεξηνηήησλ ηνπ θαλνληζκνχ 

(ΔΚ)867/2008 ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ηεο 3εο.09.2008. 

 Πηινηηθή εθαξκνγή ηεο ειθπζηηθφηεηαο ησλ παξαζθεπαζκάησλ ζε ζπλζήθεο 

ππαίζξνπ, ζε ζχγθξηζε κε άιια πιηθά, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη επί ηνπ παξφληνο, γηα ηε 

θαηαπνιέκεζε ηνπ δάθνπ ηεο ειηάο. 
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 Πηινηηθή εθαξκνγή γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ βέιηηζηνπ ηχπνπ παγίδαο γηα ηελ 

πιεξέζηεξε αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ειθπζηηθψλ. 

 Καζνξηζκφο ηεο βέιηηζηεο δνζνινγίαο ειθπζηηθψλ. 

 Πιεξέζηεξνο πξνζδηνξηζκφο ηεο δηάξθεηαο δξάζεο ησλ ειθπζηηθψλ. 

 Σξφπνο ρξεζηκνπνίεζεο ησλ ππ‟ φςε ηξνθηθψλ ειθπζηηθψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε 

θαηάιιεια εληνκνθηφλα, γηα ηελ επηηπρεκέλε θαηαπνιέκεζε ηνπ δάθνπ ηεο ειηάο, κε 

θηιηθφ πξνο ην θπζηθφ πεξηβάιινλ απνηέιεζκα. 

 

Έλαξμε – Λήμε: 26-Απγνχζνπ 2011 - 31 Μαΐνπ 2012 

Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο (αληαγσληζηηθά ή κε): Διαηνπξγηθή (Κεληξηθή πλεηαηξηζηηθή 

Έλσζε Παξαγσγψλ Διαηνθνκηθψλ Πξντφλησλ), Πεηξαηψο 37-39, Αζήλα 105 53. 2011. 

Πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ ζπλνιηθά:2500€ 

Πξνυπνινγηζκφο ηνπ Ιλζηηηνχηνπ:1300€ 

Τπεχζπλνο έξγνπ (ή κειέηεο): Γξ. Βαζίιεηνο Γ. Μαπξαγάλεο 

Οκάδα ππνζηήξημεο: Γξ. Π. Υ. Κνπινπκπήο, Γξ. Ν. Κνπινχζεο (Δληνκνιφγνο/Δπίθνπξνο 

Καζεγεηήο ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο ζην Δξγαζηήξην 

Δθαξκνζκέλεο Εσνινγίαο θαη Παξαζηηνινγίαο ηεο Γεσπνληθήο ρνιήο), Γξ. Ν. 

Παπαδφπνπινο, Δληνκνιφγνο/ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο ηνπ Γεσπνληθνχ Παλεπηζηεκίνπ 

Θεζζαιίαο ηνπ ηκήκαηνο Γεσπνλίαο Φπηηθήο παξαγσγήο θαη Αγξνηηθνχ Πεξηβάιινληνο). 

πκκεηέρνληεο θνξείο: Διαηνπξγηθή (Κεληξηθή πλεηαηξηζηηθή Έλσζε Παξαγσγψλ 

Διαηνθνκηθψλ Πξντφλησλ), ΑΠΘ, Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο 

 

1.3.2. : «Φαρηογράθεζε εδαθώλ ζηελ εσρύηερε περηοτή ηες πόιες  Καιακάηας». 

ΚΩΓΙΚΟ :Δ.Μ Καιακάηας Thermomap 

 

θνπφο ηνπ έξγνπ (ή κειέηεο) 

 Η γεσγξαθηθή απνηχπσζε ραξηνγξάθεζε εδαθηθψλ παξακέηξσλ θαη εηδηθφηεξα θπζηθψλ 

ηδηνηήησλ ησλ εδαθψλ ζε βάζνο έσο 150 εθ. κε ηελ βνήζεηα ησλ GPS θαη ηελ δεκηνπξγία 

ζεκαηηθψλ ραξηψλ (Δδαθνινγηθφο ράξηεο-εδαθηθψλ ηχπσλ) γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ 

ThermoΜap (“Area mapping of superficial geothermic resources by soil and groundwater 

data”), ην νπνίν εθηειείηαη απφ ην Ηλζηηηνχην Γεσινγηθψλ θαη Μεηαιιεπηηθψλ Δξεπλψλ θαη 

Μειεηψλ ηνπ Δ.Κ.Β.Α.Α. θαη έρεη σο βαζηθφ ζηφρν ηελ αλάπηπμε γεσζεξκηθψλ ζπζηεκάησλ 

κηθξνχ βάζνπο ζηελ Δπξψπε. Μεηαμχ ησλ παξακέηξσλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ ιεγφκελε 

«αβαζή γεσζεξκία» είλαη ε ζχζηαζε θαη ν ηχπνο ηνπ εδάθνπο.  

 

Ζ ζπκβνιή ηνπ Η.Δ.Α. ζην φιν εξεπλεηηθφ έξγν ζα είλαη  ζηα εμήο: 

 Αμηνιφγεζε ππαξρφλησλ εδαθηθψλ θ.ά. δεδνκέλσλ,  

 Καζνξηζκφο ζέζεσλ δεηγκαηνιεςίαο ζε κνξθή θάλαβνπ, ψζηε  λα  αληηζηνηρνχλ ζε 60-

65 ζέζεηο- (50 Σνκέο θαη 10-15 Οξχγκαηα) 

 Υαξηνγξάθεζε θαη ιήςε δεηγκάησλ εδάθνπο (ηνκέο) ζχκθσλα κε ηε κεζνδνινγία πνπ 

εθαξκφδεηαη ζηε ρψξα καο  (απφ 3 βάζε: 0-25, 25-75 θαη 75-150 cm  θαη  φπνπ ε 

αλάπηπμε ηνπ εδάθνπο ην  επηηξέπεη)  

 Γηάλνημε νξπγκάησλ, βάζνπο έσο 150 cm, ζε αληηπξνζσπεπηηθέο γηα ηελ πεξηνρή 

ραξηνγξαθηθέο κνλάδεο (10-15) θαη πεξηγξαθή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ νξηδφλησλ κε 

ζθνπφ ηελ ηαμηλφκεζε ησλ εδαθψλ βάζε ηνπ SOIL TAXOΝOMY _USDA θαη  ζηε 

ζπλέρεηα ελαξκφληζε ησλ εδαθηθψλ ηχπσλ ζχκθσλα κε ην WRB ζχζηεκα ηαμηλφκεζεο 
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 Δξγαζηεξηαθέο αλαιχζεηο πνπ αθνξνχλ: Αεξνμήξαλζε, πξνεηνηκαζία, αλάιπζε 

θνθθνκεηξηθήο ζχζηαζεο, CaCΟ3, θαη θαηά πεξίπησζε O.Y ζε δείγκαηα  απφ ηα ηξία 

παξαπάλσ βάζε (0-25, 25-75 θαη 75-150 cm) γηα ηηο ηνκέο θαη αλά νξίδνληα ζηα 

νξχγκαηα (4-5 βάζε).  χλνιν πεξίπνπ 200 δείγκαηα.  

 Γεκηνπξγία  βάζεο εδαθηθψλ δεδνκέλσλ 

 Δπεμεξγαζία δεδνκέλσλ κέζσ GIS κε ζηφρν ηελ ζχληαμε Δδαθνινγηθνχ Υάξηε θαη 

άιισλ ζεκαηηθψλ ραξηψλ (π.ρ. θνθθνκεηξηθήο ζχζηαζεο)  

 χληαμε ηειηθήο έθζεζεο  ζπλνδεπφκελε απφ ηνπο ζεκαηηθνχο ράξηεο  

 Πηζαλή Γηάρπζε ησλ απνηειεζκάησλ - εξγαιείσλ  θαη ζε άιιεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο κε 

ζθνπφ ηελ  εθαξκνγή ηνπο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ππαίζξνπ  

 

Έλαξμε – Λήμε: Γεθέκβξηνο 2012 - 20013  

Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο (αληαγσληζηηθά ή κε):ΗΓΜΔΜ 

Πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ :10281 ( επηπιένλ ΦΠΑ) 
Τπεχζπλνο έξγνπ (ή κειέηεο): Γξ Δ. Βαβνπιίδνπ  

Οκάδα ππνζηήξημεο:  

- Γξ. ίδεξεο Θενραξφπνπινο  

- Γξ. Β. Καββαδίαο 

- Δπηζηεκνληθφ θαη Σερληθφ πξνζσπηθφ ηνπ Η.Δ.Α. γηα ηελ ππνζηήξημε ζε εξγαζίεο 

ραξηνγξάθεζεο, ιήςεο δεηγκάησλ, εξγαζηεξηαθψλ  αλαιχζεσλ (200 δεηγκάησλ) θαη  

επεμεξγαζίαο απνηειεζκάησλ ζε GIS 

 

Απνηειέζκαηα - Βαζκφο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ: Σν έξγν μεθίλεζε  ην Γεθέκβξην 2012  

 

 

 

1.3.3.: Μειέηε δηαρείξηζεο ησλ θπζηθψλ πφξσλ ηεο επξχηεξεο γεσξγηθήο πεξηνρήο ηνπ 

Γήκνπ Γαδίνπ, Ηξάθιεην/ Κξήηεο: Δδαθνινγηθή Μειέηε 

θνπφο ηνπ έξγνπ (ή κειέηεο): 

 Ζ θαηαγξαθή ησλ εδαθηθψλ ζπλζεθψλ θαη ε ζχληαμε εδαθνινγηθήο κειέηεο 
ζπλνδεπφκελε απφ ζεκαηηθνχο ράξηεο ζε ςεθηαθή κνξθή γηα νιφθιεξε ηελ 

γεσξγηθή έθηαζε ησλ Γ.Γ. Φφδειε, Αριάδαο, Ρνγδηάο, Αγ. Πειαζγηαο, 

Καβξνρσξίνπ, Καιέζαο, Γαδίνπ ηνπ Γήκνπ Γαδίνπ ζην Ζξάθιεην Κξήηεο.  

 Ζ ζχληαμε αηνκηθήο θαξηέιαο γνληκφηεηαο αγξνηεκαρίνπ παξαγσγνχ θαη ζηε 

ζπλέρεηα εθηίκεζε ησλ ιηπαληηθψλ ηνπο αλαγθψλ. 

Έλαξμε – Λήμε: Απξίιηνο 2003 - 2007 (κε παξάηαζε εκεξνκελίαο παξάδνζεο έξγνπ 2008 

(εμ΄αηηίαο αδπλακίαο εμφθιεζεο νθεηιψλ ηνπ Γήκνπ πξνο ην ΔΘΗΑΓΔ, εθθξεκεί ε ηειηθή 

παξάδνζε ηεο Μειέηεο - ζεκαηηθψλ ραξηψλ) 

Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο (αληαγσληζηηθά ή κε): Γήκνο Γαδίνπ 

Πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ ζπλνιηθά: 

Πξνυπνινγηζκφο ηνπ Ιλζηηηνχηνπ: 
Τπεχζπλνο έξγνπ (ή κειέηεο): Γξ Δ. Βαβνπιίδνπ (ΗΔΑ) θαη Α. Υαξνχιεο (ΗΥΣΔΛ) 

Οκάδα ππνζηήξημεο: ΗΔΑ: Σερληθφ πξνζσπηθφ ηνπ Η.Δ.Α., ΗΥΣΔΛ: Γξ. Α. Υαξνχιεο, Γξ. 

Θ. Καξηψηεο 

πκκεηέρνληεο θνξείο: Γήκνο Γαδίνπ (θαθηαλάθε, Γεσπφλνο). 
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Απνηειέζκαηα - Βαζκφο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ: Σν έξγν μεθίλεζε ην 2003 θαη κέρξη 

ζήκεξα νινθιεξψζεθαλ νη εξγαζίεο ραξηνγξάθεζεο θαη ιήςεο δεηγκάησλ εδαθψλ, θπηηθψλ 

ηζηψλ, νη εξγαζηεξηαθέο αλαιχζεηο ησλ θπζηθνρεκηθψλ ηδηνηήησλ ησλ εδαθψλ θπξίσο θαη 

λεξψλ, ε ςεθηνπνίεζε ραξηψλ ζε θιίκαθα 1:5000, ε δεκηνπξγία βάζε δεδνκέλσλ, ε ζχληαμε 

ζεκαηηθψλ ραξηψλ φπσο αλάγιπθνπ, θιίζεσλ, έθζεζεο, εδαθνηνκψλ, εδαθνινγηθφο, 

εδαθνζεηξψλ, θαιιηεξγεηηθψλ κνλάδσλ ράξηεο γνληκφηεηαο θαη ρσξηθήο απνηχπσζε ησλ 

ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ/αλαγθψλ ιίπαλζεο, θαξηέια γνληκφηεηαο αγξνηεκαρίνπ γηα 200 

παξαγσγνχο, έθζεζε-κειέηε ζηελ φπνηα πεξηγξάθνληαη θαη αμηνινγνχληαη νη εδαθηθέο θ.α. 

ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ πεξηνρή. 

 

 

  
Εικ. 11 Χάρηης Καλλιεργηηικών Ομάδων    Εικ. 12 Χαρακηηριζηικό ηοπίο   

 

 

Οη θαιιηέξγεηεο ηεο πεξηνρήο αλαπηχζζνληαη ζε μεξνζεξκηθέο ζπλζήθεο θαη ζε εδάθε κε 

ήπηεο έσο θαη έληνλεο αλνκνηνγελείο θιίζεηο (2->25%) θαη κε θίλδπλν ππνβάζκηζεο ησλ 

εμαηηίαο ηεο δηάβξσζεο, απεξήκσζεο (Δηθ. 12). Σα εδάθε ζρεκαηίζζεθαλ θχξηα απφ 

αζβεζηνχρα πιηθά θαη φινη καδί νη παξάγνληεο εδαθνγέλεζεο (θιίκα, ρξφλνο, θχζε ηνπ 

κεηξηθνχ πιηθνχ θ.) ζπλέβαιαλ ζην ζρεκαηηζκφ εδαθψλ κε κηθξή έσο κεδεληθή 

εδαθνγελεηηθή εμέιημε, ηα νπνία θαηαηάζζνληαη ζηελ ηάμε ησλ Εntisols, εηδηθφηεξα ζηηο 

ππνηάμεηο: Fluvents θαη Orthents (36,9 θαη 63,4% ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο αληίζηνηρα). Σα 

Fluvents βξίζθνληαη ζηα ρακειά ηκήκαηα ηεο πεξηνρήο θαη ιφγσ ηεο αιινπβηαθήο ηνπο 

πξνέιεπζεο είλαη ζρεηηθά βαζηά. Αληίζεηα ηα Orthents, βξίζθνληαη ζηα πςειφηεξα ζεκεία 

ηνπ αλάγιπθνπ θαη εμαηηίαο κηθξψλ ή κεγάισλ πξνβιεκάησλ δηάβξσζεο είλαη αβαζή θαη 

ρσξίο δηαγλσζηηθνχο νξίδνληεο. Αλάινγα ηνπ κεηξηθνχ πιηθνχ απφ ην νπνίν ζρεκαηίζζεθαλ 

ηα εδάθε απηήο ηεο θαηεγνξίαο, δηαθξίλνληαη ζε: α) εδάθε πνπ ζρεκαηίζζεθαλ απφ ραιαξά 

πιηθά ζρηζηνιηζηθήο πξνέιεπζεο, δελ πεξηέρνπλ CaCΟ3, έρνπλ φμηλε αληίδξαζε, είλαη 

ειαθξηάο ζχζηαζεο (ακκψδε) κε άθζνλα ραιίθηα θαη κε ζρεηηθά ηθαλνπνηεηηθφ βάζνο θαη 

απαληψληαη ζηνπο νξεηλνχο φγθνπο ηνπ Γ.Γ. Αγ. Πειαζγίαο, Ρνγδηάο, Φφδειε, δπηηθά ηεο 

Πφιεο Γαδίνπ (31.000 ζηξεκ.) β) εδάθε πνπ ζρεκαηίζηεθαλ θαηά ηφπνπο κέζα ζηε κάδα ησλ 

ζρηζηφιηζσλ, παξεκβνιή ζθιεξψλ δνινκηηηθψλ αζβεζηφιηζσλ, ρακειήο πεξηεθηηθφηεηαο ζε 

CaCΟ3, πάλσ ζηα νπνία ζρεκαηίζζεθαλ αβαζή εδάθε βαξηάο ζχζηαζεο εξπζξνχ ρξψκαηνο 

θαη απαληψληαη ζε κηθξφ πνζνζηφ θνληά ζην Γ.Γ. ηεο Αριάδαο γ) εδάθε πνπ ζρεκαηίζζεθαλ 

ζε πεξηνρέο φπνπ θπξηαξρνχλ νη κάξγεο, είλαη ζρεηηθά βαζηά εδάθε, αζβεζηνχρα (>30% 

CaCΟ3), νπδέηεξα-αιθαιηθά, κέζεο ζχζηαζεο, λνηηα θαη ΝΓ ηεο πφιεο ηνπ Γαδίνπ (Γαδη, 

Καιέζα, Καβξνρψξη - Κξνπζψλα) (~28500 ζηξεκ.) (Δηθ. 13). 

Γεληθά ηα εδάθε ηεο πεξηνρήο δελ παξνπζηάδνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα παζνγέλεηαο 

(αιαηφηεηαο ή αιθαιίσζεο). Σν pH ζην επηθαλεηαθφ ζηξψκα δελ μεπεξλά ην 8,1 αλ θαη 

ππάξρνπλ ηκήκαηα θπξίσο ζηελ Ρνγδηά φπνπ ην pH είλαη αξθεηά ρακειφ 3,9 θαη κε πηζαλή 

αξλεηηθή επίδξαζε πιελ ηεο ηνμηθφηεηαο ζε θπηά θαη ζηελ απνξξφθεζε ζξεπηηθψλ 

ζηνηρείσλ (P, Ca, Mo θ.α), θαη επνκέλσο ε δηφξζσζε ηεο νμχηεηαο (κε αζβέζησζε) θξίλεηαη 

απαξαίηεηε. 
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Δηθ 12. Αλάπηπμε εδαθψλ ζε: 

 
α) ρηζηφιηζν β) Γνι. αζβεζηφιηζν γ) Μάξγα 

 

Δπηπιένλ πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε γνληκφηεηα ησλ εδαθψλ είλαη ην ρακειφ 

πνζνζηφ ζε νξγαληθή νπζία (Μ.Ο 1,45-2,1%, θησρά-κεηξίσο εθνδηαζκέλα) θαη γηα ην ιφγν 

απηφ ε πξνζζήθε νξγαληθήο ιίπαλζεο (θφπξνπ, ρισξάο ιίπαλζεο, ππνιεηκκάησλ 

θαιιηεξγεηψλ) κπνξεί λα βειηηψζεη ηελ γνληκφηεηά ηνπο. Ζ ζπγθέληξσζε ηνπ θσζθφξνπ (Ρ) 

ζεσξείηαη ρακειήο έσο κέζεο πεξηεθηηθφηεηαο πιελ νξηζκέλσλ εμαηξέζεσλ (π.ρ. ζε 

ζεξκνθεπηαθέο θαιιηέξγεηεο) κε Μ.Ο. 41,3-57,6ppm. Πξνηείλεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε 

ιηπαζκάησλ κε πςειή πεξηεθηηθφηεηα ζε πδαηνδηαιπηφ θψζθνξν ελψ ε δηαζεζηκφηεηα ηνπ 

θσζθφξνπ (Ρ) κπνξεί λα εληζρπζεί κε ηελ πξνζζήθε λσπήο θνπξηάο ή θπηηθψλ 

ππνιεηκκάησλ. Ζ ζπγθέληξσζε ηνπ θαιίνπ (Κ) εθηφο ειαρίζησλ εμαηξέζεσλ, ζεσξείηαη 

ρακειή. Δπίζεο ρακειή είλαη θαη ε ζπγθέληξσζε ηνπ ζηδήξνπ (Fe), ςεπδάξγπξνπ (Zn) θαη 

κεξηθψο επαξθήο ηνπ καγγαλίνπ (Mn), ελψ ηνπ ραιθνχ (Cu) είλαη επαξθήο θαη ηνπ βφξηνπ 

(B) πνιιέο θνξέο πςειή κε απνηέιεζκα λα πξνθαιεί ηνμηθφηεηα ζηηο θαιιηέξγεηεο. 

 

Οη πξνηάζεηο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο γνληκφηεηαο θαη ηε δηαρείξηζε ησλ εδαθηθψλ ζπζηεκάησλ 

ηνπ Γήκνπ Γαδίνπ, ζπλνςίδνληαη:  

α) πξνζζήθε νξγαληθψλ ιηπαζκάησλ γηα ηελ αχμεζε ηεο γνληκφηεηαο 

β) εθαξκνγή ηεο αδσηνχρνπ ιίπαλζεο ζε δφζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε αμηνπνίεζε 

θαη ηε κείσζε ηνπ θηλδχλνπ ληηξνξχπαλζεο ησλ ππφγεησλ πδξνθφξσλ (π.ρ. εθαξκνγή Ν-

ιηπαζκάησλ βξαδείαο απειεπζέξσζεο) 

γ) εγθαηάζηαζε αλαβαζκίδσλ (μεξνιηζηέο), έηζη ψζηε ηα επηθιηλή εδάθε λα 

πξνζηαηεχνληαη απφ ηε δηάβξσζε 

δ) εθαξκνγή θαηάιιεισλ ζπζηεκάησλ φπσο είλαη απηά ηεο βηνινγηθήο ή αεηθνξηθήο 

γεσξγίαο πξνθεηκέλνπ λα απμεζεί ε παξαγσγή, λα βειηησζεί ε πνηφηεηα πξντφλησλ θαη 

παξάιιεια λα κεησζεί ην θφζηνο παξαγσγήο ρσξίο λα δηαηαξάζζεηαη ην αγξν-

νηθνζχζηεκα. 

 

Υποιείποληαη: α) Ζ δηνξγάλσζε εκεξίδαο ηελ εκεξνκελία ηεο νπνίαο ζα πξέπεη λα νξίζεη 

θαη ρξεκαηνδφηεζε ν Γήκνο πξνθεηκέλνπ λα παξνπζηαζηνχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο 

ζην Γ.. παξνπζία ησλ δεκνηψλ. β) Να γίλεη ε ηειηθή παξάδνζε ηεο κειέηεο. γ) Να γίλεη ε 

παξάδνζε ηεο Καξηέιαο ζηνπο παξαγσγνχο αηνκηθά. 
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1.3.4.: «Δπίδξαζε αλνζνδηαηξνθήο κε θαξκαθεπηηθά καληηάξηα ζε αζζελείο κε 

δπζπιαζίεο ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο (LSIL, HPV+and High Risk)» 
 

θνπφο ηνπ έξγνπ: Ζ Παξνχζα πξφηαζε απνζθνπεί ζηε βειηηζηνπνίεζε ηεο παξαγσγήο 

εδσδίκσλ θαιιηεξγνχκελσλ καληηαξηψλ ησλ εηδψλ Lentimula edodes θαη Pleurotus ostreatus 

κε βαζηθφ ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ησλ παξαγφκελσλ θαξπνθνξηψλ ζε 

βηνδξαζηηθέο-θαξκαθεπηηθέο ελψζεηο (π.ρ. πνιπζαθραξίηεο) θαη ζηελ κειέηε ηεο επίδξαζεο 

ηεο αλνζνδηαηξνθήο κε ζθεπάζκαηα απφ καληηάξηα Lentimula edodes θαη Pleurotus ostreatus 

(απνμεξακέλεο θαξπνθνξίεο ζε ζθφλε) θαη ελφο εθρπιίζκαηνο βαζηδηνκπθήησλ AHCC 

(Active Hexose Corelated Compound) γηα ζπγθξηηηθνχο ιφγνπο ζε γπλαίθεο κε LSIL πςεινχ 

ξίζθνπ HPV+  σο αλνζνζεξαπεία κε ζθνπφ ηελ ππνζηξνθή ησλ δπζπιαζηψλ ησλ θπηηάξσλ 

ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο ζε θπζηνινγηθά θχηηαξα. 

 

Έλαξμε – Λήμε: Ηαλνπάξηνο 2011 -  Ηαλνπάξηνο 2014 

Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο (αληαγσληζηηθά ή κε): ΓΓΔΣ ππ‟ αξηζκ. 285-31/5/2010 ηεο 

πξάμεο «Τπνζηήξημε Οκάδσλ Μηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ γηα δξαζηεξηφηεηεο Έξεπλαο θαη 

ηερλνινγηθήο Αλάπηπμεο, ΔΠΑ, 2007-2013»  

Πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ ζπλνιηθά: 500.000€ 

Κχξηνη Φνξείο: νη ΜκΔ/ Δπηρεηξήζεηο α) „Μαληηάξηα Γίξθπο‟ β) Βηνινγηθά Θενιφγνπ γ) 

Μαληηάξηα Άξηεκηο   

Τπεχζπλνο έξγνπ: Διεπζέξηνο Λαρνπβάξεο . 

Φνξείο εθηέιεζεο :  α) Πεξηθεξηαθφ Γεληθφ Ννζνθνκείν- Μαηεπηήξην «ΔΛΔΝΑ 

ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ» Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο: Γξ. Υαξά Μαξγαξε β) Δζληθφ Ίδξπκα 

Αγξνηηθήο Έξεπλαο Ηλζηηηνχην Σερλνινγίαο Γεσξγηθψλ Πξντφλησλ Δπηζηεκνληθφο 

Τπεχζπλνο: Γξ. Κιεάλζεο Ηζξαειίδεο γ) Γεσπνληθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Γεσπνληθφο 

Βηνηερλνινγίαο Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο: Γξ. Γεψξγηνο Εεξβάθεο  

πκκεηέρνληεο θνξείο: ΗΥΣΔΛ: Α. Υαξνχιεο, ΗΔΘ: Γξ. Α. Παπαδφπνπινο θαη Π. Σζηαρξήο, 

ΗΓΔ: Γξ. Α. Οηθνλφκνπ θαη Γξ. Π. Μηρφπνπινο 

Δμσηεξηθφο Δπηζηεκνληθφο ζπλεξγάηεο: Γξ. Βαζίιεηνο Γ. Μαπξαγάλεο 

Πξνυπνινγηζκφο ηνπ γηα ην Δζληθφ Ίδξπκα Αγξνηηθήο Έξεπλαο Ιλζηηηνχην Σερλνινγίαο 

Γεσξγηθψλ Πξντφλησλ : 36.000 €. 

 

θνπφο ηνπ έξγνπ: Ζ Παξνχζα πξφηαζε απνζθνπεί ζηελ αληηκεηψπηζε εληφκσλ πνπ είλαη 

ερζξνί ησλ θαιιηεξγεηψλ κε ζεκαληηθή κείσζε ηεο ρξήζεο εληνκνθηφλσλ.   

 

Έλαξμε – Λήμε: 2012-2015 

 

Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο έξγνπ: Γξ Νηθφιανο Παπαδφπνπινο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο 

Δθαξκνζκέλεο Δληνκνινγίαο ζηελ ρνιή Γεσπνληθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Θεζζαιίαο. 

Δμσηεξηθφο Δπηζηεκνληθφο ζπλεξγάηεο: Γξ. Βαζίιεηνο Γ. Μαπξαγάλεο 
 

 

πκκεηέρνλ θνξείο: Δξγαζηήξην Δθαξκνζκέλεο Δληνκνινγίαο ζηελ ρνιή Γεσπνληθψλ 

Δπηζηεκψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο θαη Ηλζηηηνχην Δδαθνινγίαο Αζελψλ ηνπ ΔΛΓΟ-

ΓΖΜΖΣΡΑ 
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2. ΝΔΔ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 
 

 

2.1.: “EUSOC : Development  of an EU Platform for the estimation of soil organic 

carbon content and changes due to changes land uses scenarios”. 

 

 

Πξφγξακκα-Call Identifier: ENV.2013.6.1.-4: Land cover and land-use changer and climate 

change mitigation-FP7-ENV-2013-Two stage 

 

Co-ordinator:  Prof. Dr. Edre DOBOS,  

University of Miskolc, Hungary. 

 

To IEA ζπκκεηέρεη ζηελ ελ ιφγσ πξφηαζε ηελ εμήο εξεπλεηηθή Οκάδα: 

 

1.Γξ . Θενραξφπνπινο  πληνληζηήο ΔΤ-γηα ηνλ ΔΛΓΟ-ΓΖΜΖΣΡΑ 

2. Γξ. Β. Καββαδίαο 

3. Γξ. Δ. Βαβνπιίδνπ 

4. Γξ. Μ. Νηνχια 

5. Γξ. Π. Κνπινπκπήο 

6. Γξ. Β. Μαπξαγάλεο 

 
 

2.2.  Learn to be an environment friendly citizen. Acronym: FRIENDs for LIFE» 

Τπεχζπλνο: Γξ. Μαξία Νηνχια 

πκκεηέρνληεο θνξείο: Ηλζηηηνχην Μεζνγεηαθψλ πνπδψλ (ΗΣΔ), Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο 

Δθπαίδεπζεο Έδεζζαο-Γηαλληηζψλ, Athener Schule (Γεκνηηθφ ζρνιείν ηνπ 

Διιελνγεξκαληθνχ πιιφγνπ), ERFC (ΜΚΟ), Pan Entertainment SA. 

Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο: LIFE 

 

 

 

2.3.:«Platforme technologies for low cost functionalized technical textiles and filters for 

the global water treatment market». 

Τπεχζπλνο: Γξ. Β. Καββαδίαο γηα ην ΗΔΑ 

πκκεηέρνληεο θνξείο: De Montfort University (DMU), Babes-Bolyai University (BBU), 

Institute of Applied Physics, Russian Academy of Science (IAP), Gycom Ltd, Quick Wave 

Electromagnetic Design (QWED), Soil Science Institute of Athens (SSIA), Ritzakis Olive 

Mill Company of Rethymno (RITZAKIS), Severn Trent Laboratories Ltd (STL), KEE 

Process Ltd (KEE), Societe Pour L'Application, Industrielle de la Recherche en Electronique 

et Microondes (SAIREM), Nichols-Colton Group (NCG) 

European Focus Consulting Group (EFCON) 

Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο: FP7 
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2.4.: «CAP Supporting Downstream Services»  

 

1. Soil Erosion Indicator (in term of Soil loss and Sedimentation rate) 

2. Soil tillage practices Indicator (including farming practices in a degree) 

Co-ordinator:  Γξ Υξήζηνο ΚΑΡΤΓΑ/Η. ΓΗΣΑ , ΑΠΘ. 

 

To IEA ζπκκεηέρεη ζηελ ελ ιφγσ πξφηαζε κε ηελ εμήο εξεπλεηηθή Οκάδα: 

 

1.Γξ . Θενραξφπνπινο  πληνληζηήο ΔΤ-γηα ηνλ ΔΛΓΟ-ΓΖΜΖΣΡΑ 

2. Γξ. Δ. Βαβνπιίδνπ 

3. Β. Καββαδίαο 

4. Γξ. Μ. Νηνχια 

5. Γξ. Π. Κνπινπκπήο 

6. Γξ. Β. Μαπξαγάλλεο 

 

2.4.COST-action:SOSoil-Save our  Soils-Awareness raising and capacity building on soil 

protection and land take 

Coordinator: Gabriele Broll, Γεξκαλία. 

ΔΤ-πληνληζηήο ΗΔΑ: Γξ . Θενραξφπνπινο 

  



 

 

 

23 

 

3. ΓΗΜΟΙΔΤΔΙ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΔΙ 

 

3.1. ΓΗΜΟΙΔΤΔΙ Δ ΓΙΔΘΝΗ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΑ ΠΔΡΙΟΓΙΚΑ ΜΔ ΚΡΙΗ 

 

1. Theocharopoulos, S.P., Charoulis, A., Epitropou, V., Karatzaw, K., Koilovos C., 

Vavoulidou, E., Arapakis D., 2012 (in press). Development of a Geoportal in Greece 

to offer access to multilingual soil data to the European citizens for soil conservation 

practices, Advances in GeoEcology, 42...    

          

2. V. Kavvadias, E. Vavoulidou, S. Theocharopoulos & A. Charoulis 2012. Survey of 

Soil Properties of Representative Vine, Olive, and Citrus Cultivations in Peloponnese, 

South Greece. Communications in Soil Science and Plant Analysis, 

http://dx.doi.org/10.1080/00103624.2013.745216 

 

3. V.Kavvadias, C. Paschalidis, A. Koriki  & L. Bougiura 2012.  Effect of Zinc and 

Nitrogen on Growth, Yield and Nutrient Composition of Spinach Grown in 

Calcareous Soil. Communications in Soil Science and Plant Analysis. 

http://dx.doi.org/10.1080/00103624.2013.745367 

 

4. Ch.Paschalidis,  V. Kavvadias, S. Dimitrakopoulou & A. Koriki 2012. Effects of 

Cadmium and Lead on Growth, Yield, and Metal Accumulation in Cabbage 

Communications in Soil Science and Plant Analysis 

http://dx.doi.org/10.1080/00103624.2013.745373 

 

 

5. DOULA M.K., ELAIOPOULOS, K., KAVVADIAS, V.A., MAVRAGANIS, V. 

(2012). “Use of Clinoptilolite to improve and protect soil quality from the disposal of 

Olive Oil Mills Wastes”. Journal of Hazardous Materials, 207-208, 103-110. 

 

6. INGLEZAKIS, V.J., MORENO, J.L., DOULA, M.K. (2012). “Olive oil waste 

management EU legislation: Current situation and policy recommendations” 

International Journal of Chemical and Environmental Engineering Systems, 3(2), 65-

77. 
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3.3. ΓΗΜΟΙΔΤΔΙ Δ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΓΙΔΘΝΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ 

 

1. M. K. Doula*, V. Kavvadias, S. Theocharopoulos, K. Elaiopoulos (2012), Soil 

improvement by  application of Clinoptilolite in an Olive Oil Mill Waste disposal area, 

EUROSOIL, 2012  

2.
 Theocharopoulos, S.P.,   Karatzas K. 

2
, Vavoulidou L.

 1
, Arapakis D.

 1  
C. Kolovos

 1
, Kaliopalos, 

2012,  AGRICULTURAL LAND TO PRODUCTIVITY CLASSES , EUROSOIL, 2012. 
 

3. DOULA M.K., KAVVADIAS, V., THEOCHAROPOULOS, S., ELAIOPOULOS, K. 

“Use of clinoptilolite for soil improvement at olive oil mills wastes disposal areas”. 

Proceedings of “ATHENS 2012, International Conference on Sustainable Solid Waste 

Management”, 28-29 June 2012, Athens, Greece. 

4. INGLEZAKIS, V.J., MORENO, J.L., DOULA, M.K. “Implications and complications 

arising from the EU legislation on the management of olive oil waste”. Proceedings of 

“ATHENS 2012, International Conference on Sustainable Solid Waste Management”, 

28-29 June 2012, Athens, Greece. 

5. DOULA M.K., THEOCHAROPOULOS, S., KAVVADIAS, V., LOLOS, P. 

“Disposal of olive oil mills wastes in evaporation ponds: a serious threat for soil 

quality”.  Proceedings of the 3nd International Conference on Hazardous and 

Industrial Waste Management, 12-14 September, 2012, Chania-Crete, Greece. 

6. CHLIAOUTAKIS, A., KYDONAKIS, A., DOULA, M.K, KAVVADIAS, V., 

SARRIS, A., THEOCHAROPOULOS, S. “Proposed tool for soil monitoring for olive 

oil mills wastes disposal areas”. Proceedings of the 3nd International Conference on 

Hazardous and Industrial Waste Management, 12-14 September, 2012, Chania-Crete, 

Greece. 

7. MORENO, J.L, DOULA, M.K, SANCHEZ-MORENO, M.A., GARCIA, C., 

KAVVADIAS, V., THEOCHAROPOULOS, S. “Implementation of bioremediation 

technology to olive oil mill waste disposal area”. Proceedings of the 3nd International 

Conference on Hazardous and Industrial Waste Management, 12-14 September, 2012, 

Chania-Crete, Greece. 

8. KAVVADIAS, V., PAPADOPOULOU, M., DOULA, M.K., 

THEOCHAROPOULOS, S. “Olive mill waste application on soil: effect on soil 

microbial activity and its relation to soil chemical properties”. Proceedings of the 3nd 

International Conference on Hazardous and Industrial Waste Management, 12-14 

September, 2012, Chania-Crete, Greece. 

9. CHLIAOUTAKIS, A., KYDONAKIS, A., DOULA, M.K., KAVVADIAS, V., 

SARRIS, A., PAPADOPOULOS, N. “Geospatial tools for olive oil mills‟ wastes 

(OOMW) disposal areas management”. Advances in Geoscoience, EARSeL, 2012, 

24-15 May 2012, Mykonos island, Greece. 

10. DOULA, M.K., THEOCHAROPOULOS, S., KAVVADIAS, V., KOULOUMBIS, P. 

“Proposed system for soil quality monitoring at olive mill waste disposal areas”. 

Symposium on Olive Mill Wastes and Environmental Protection, 16-18 October, 

2012, Chania, Crete, Greece, pp. 170-179. 
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11. INGLEZAKIS, V., DOULA, M.K., THEOCHAROPOULOS, S., KAVVADIAS, V. 

“Review and discussion on the costs and economic feasibility of olive mill waste 

treatment methods”. Symposium on Olive Mill Wastes and Environmental Protection, 

16-18 October, 2012, Chania, Crete, Greece, pp. 202-211. 

12. KAVVADIAS V., DOULA, M.K., THEOCHAROPOULOS, S., KOULOUMBIS, P. 

“Lettuce cultivation at an olive mill waste disposal area”. Symposium on Olive Mill 

Wastes and Environmental Protection, 16-18 October, 2012, Chania, Crete, Greece, 

pp. 92-100. 

13. MORENO, J.L., DOULA, M.K., SANCHEZ-MORENO, M.A., GARCIA, C., 

KAVVADIAS, V., THEOCHAROPOULOS, S. “Bioremediation technology 

implementation at an olive mill waste disposal area”. Symposium on Olive Mill 

Wastes and Environmental Protection, 16-18 October, 2012, Chania, Crete, Greece, 

pp.112-119. 

14. THEOCHAROPOULOS, S., DOULA, M.K., KAVVADIAS, V., KOULOUMBIS P. 

“Indicators for monitoring soil quality at olive mill waste disposal areas”. Symposium 

on Olive Mill Wastes and Environmental Protection, 16-18 October, 2012, Chania, 

Crete, Greece, pp.101-110. 

15. TINIVELLA, F., MINUTO, A., MEDINI, L., BRUZZONE, D., DOULA, MK., 

KAVVADIAS, V. “Effects of OMWW spreading on soil properties and on plant 

growth of an experimental olive orchard”. Symposium on Olive Mill Wastes and 

Environmental Protection, 16-18 October, 2012, Chania, Crete, Greece, pp. 73-81. 

16. CHLIAOUTAKIS, A., KYDONAKIS, A., SARRIS, A., PAPADOPOULOS, N., 

DOULA, M.K., KAVVADIAS, V. “Geo-informatic web-based application for olive 

mill‟s wastes disposal areas management”. Symposium on Olive Mill Wastes and 

Environmental Protection, 16-18 October, 2012, Chania, Crete, Greece, pp.158-169. 

17. KAVVADIAS, V., DOULA, M.K., THEOCHAROPOULOS, S., KOULOUMBIS, P. 

“Effects of OMW disposal on soil and on the environment-Results of PROSODOL 

project”. Symposium on Olive Mill Wastes and Environmental Protection, 16-18 

October, 2012, Chania, Crete, Greece, pp. 260-266. 

 

18.  MAVRAGANIS V.G., N.T. PAPADOPOULOS and N.A. KOULOUSSIS (2012) 

Non-toxic bait for the Mediterranean fruit fly Ceratitis capitata (DIPTERA: 

TEPHRITIDAE)  TEAM 2
nd

 International Meeting Kolymbari Crete Greece July 3-6, 

p. 101  

 

19. Theocharopoulos*, M. K. Doula, V. Kavvadias, N. Liakopoulou, (2012), 

Development of soil indicators for Olive Oil Mills Waste disposal in the 

Mediterranean region 
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ΆΛΛΔ ΓΗΜΟΙΔΤΔΙ (ΔΚΛΑΪΚΔΤΜΔΝΑ ΠΔΡΙΟΓΙΚΑ, ΗΜΔΡΗΙΟ ΣΤΠΟ) 

 

1. ΜΑΤΡΑΓΑΝΖ Β. (2012). «Παξαζθεπάζκαηα ζπλζεηηθψλ κηγκάησλ νξγαληθψλ νπζηψλ 

κε ηξνθηθή δξάζε θαη ρξήζε απηψλ γηα πξνζέιθπζε εληφκσλ νηθνλνκηθήο ζεκαζίαο ζε 

ζπλζήθεο αγξνχ». Γίπισκα Δπξεζηηερλίαο ηνπ Οξγαληζκνχ Βηνκεραληθήο Ηδηνθηεζίαο 

(Ο.Β.Η.) αξ: 1007507. (17/01/2012) 

2) MAVRAGANIS G. Vasileios. (publication date 3.05.2012) with the title: Preparations of 

synthetic mixtures of organic substances with food attraction and use thereof for attracting 

insects of economical importance in field conditions. Published in the World intellectual 

Property Organisation with the International Publication Number WO/2012/056257 with the 

title Maillard Reaction Products Attracting Insects.    

 

 

3.8.  ΚΡΙΣΔ Δ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΑ ΠΔΡΙΟΓΙΚΑ 

 

 

Ζ Γξ. Μαξία Νηνχια είλαη θξηηήο ζηα πεξηνδηθά: Journal of Colloid and Interface Science; 

Separation Science and Technology; Water Research, Microporous and Mesoporous 

Materials; Journal of Hazardous Materials; Journal of Chemical Technology & 

Biotechnology; Water, Air, & Soil Pollution; Industrial & Engineering Chemical Research; 

The Open Hydrology Journal, Australian Journal of Soil Research; Journal of Chemical 

Engineering and Materials Science, Clays and Clay Minerals, The Philippine Scientist. 

 

 

Ο Γξ. Βίθησξαο Kαββαδίαο. είλαη θξηηήο ζηα πεξηνδηθά: The Open Hydrology Journal; 

Journal of Hazardous Materials; Agricultural Water Management; Environmental Engineering 

and Management Journal; Journal of Agricultural Science and Technology A & Journal of 

Agricultural Science and Technology B; African Journal of Agricultural Research; Soil & 

Tillage Research. 

 

3.9. ΤΛΛΟΓΙΚΟΙ ΣΟΜΟΙ Ή ΒΙΒΛΙΑ, ΚΔΦΑΛΑΙΑ, ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΔ 

 

1. DOULA, M.K., TINIVELLA, F., MORENO, J.L., KAVVADIAS, V., SARRIS, A., 

THEOCHAROPOULOS, S., SANCHEZ-MORENO, M., ELAIOPOULOS, K. 2012. 

“Good Practices for the Agronomic Use of Olive Mill Watses-Application Guide”. 

(Edited by M.K.Doula), LIFE07 ENV/GR/280 PROSODOL, 2012. (In English and in 

Greek). 

2. DOULA, M.K., KAVVADIAS, V., KOMNITSAS, K., TINIVELLA, F., MORENO, 

J.L., SARRIS, A. 2012. “PROSODOL: Results and Achievements of a 4-year 

demonstration project:what to consider, what to do”. (Edited by M.K.Doula), LIFE07 

ENV/GR/280 PROSODOL, 2012.  

3. DOULA, M.K., MORENO, J.L., TINIVELLA, F., INGLEZAKIS, V., SARRIS, A., 

KOMNITSAS, K., 2012. “Integrated Strategy of activities, measures and means 

appropriate for Mediterranean countries”. (Edited by M.K.Doula, K. Elaiopoulos), 

LIFE07 ENV/GR/280 PROSODOL, 2012. (In Greek). 
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4. ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΤΝΔΓΡΙΑ-ΗΜΔΡΙΓΔ 
 

4.1. πκκεηνρή ζε Γηεζλή πλέδξηα θαη Ηκεξίδεο 

Σνπιάρηζηνλ έλαο εξεπλεηήο ζπκκεηείρε ζε θάζε ζπλέδξην Δζληθφ ή Γηεζλέο, φπνπ 

παξνπζηάζηεθαλ νη παξαπάλσ εξγαζίεο 

 

4.4. Οξγάλσζε ή ζπκκεηνρή ζηελ νξγάλσζε Δζληθψλ πλεδξίσλ 

 

Ζ Γξ. Μ. Νηνχια, νξγάλσζε ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ PROSODOL, εκεξίδεο ζηελ Καιακάηα, 

ζηελ Άκθηζζα θαη ζηελ Αζήλα, φπνπ παξνπζηάζζεθαλ ηα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα ηνπ 

έξγνπ. Σν ζέκα ηεο εκεξίδαο ήηαλ: «Γηάζεζε απνβιήησλ ειαηνηξηβείσλ θαη πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο» θαζψο θαη έλα Δπξσπατθφ ηξηεκεξν πκπφζην ζηα Υαληά 16-18 Οθησβξίνπ 

2012. 
 

 

 

 

 

5.  ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΔΠΙΣΡΟΠΔ 

 

5.1. ΔΠΙΣΡΟΠΔ ΔΜΠΔΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ  

 

5.1.1. EUROPEAN SOIL BUREAU NETWORK (ESBN), ν Γξ ίδεξεο Π. 

Θενραξφπνπινο κέινο ηνπ EUROPEAN SOIL BUREAU NETWORK (ESBN)  

5.1.2. Ο Γξ ίδεξεο Θενραξφπνπινο είλαη  κέινο ηνπ Steering Committee (2008-2013)  

5.1.3.  Ο Γξ ίδεξεο Θενραξφπνπινο  είλαη κέινο ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο (Working 

Group of ESBN) γηα ηελ ζχληαμε ηνπ εδαθνινγηθνχ ράξηε ηεο ΔΔ ζηε θιίκαθα 

1:250.000. 

5.1.4. Ο Γξ ίδεξεο Θενραξφπνπινο ζπκκεηέρεη ζην GLOBAL Soil Map net 

 

5.1.5. O Γξ ίδεξεο Θενραξφπνπινο , εθπξνζψπηζε ηε Υψξα καο ζην ΔΙΟΝΔΣ: 

Workshop on soils, 10-14  December 2012. 

 

5.1.6. O Γξ ίδεξεο Θενραξφπνπινο ,  ζπλεξγάζζεθε θαη αμηνιφγεζε εξεπλεηηθέο 

πξνηάζεηο γηα ην ΙΓΡΤΜΑ  SHOTA RUSTAVELI NATIONAL SCIENCE 

FOUNDATION, GEORGIA. 

 

5.1.7.  Γξ ίδεξεο Θενραξφπνπινο,   αμηνιφγεζε  ππνςεθίνπο ππνηξφθνπο ηνπ ΙΚΤ. 
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5.2. ΟΜΑΓΔ ΔΡΓΑΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΩΝ 

Δπηηξνπή: Οκάδα εξγαζίαο ηνπ ΤΠΑΑΣ ειέγρνπ ησλ αηηήζεσλ (37 γλσκνδνηήζεηο) γηα ηε 

ρνξήγεζε αδεηψλ θπθινθνξίαο λένπ ηχπνπ ιηπαζκάησλ (αξ. πξ. 285538/29-4-2008  ηνπ 

Τπνπξγνχ ΤΠΑΑΣ) 

Ολνκαηεπψλπκν: Γξ. Καββαδίαο Β., Γξ. Θενραξφπνπινο . 

 

Δπηηξνπή: Οκάδα εξγαζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ θαη 

Αζιεηηζκνχ-Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο γηα ηελ αμηνιφγεζε πξνηάζεσλ 

«Γηκεξνχο Δ&Σ πλεξγαζίαο Διιάδαο-ινβαθίαο 2011-2012»  θαη «Γηκεξνχο Δ&Σ 

πλεξγαζίαο Διιάδαο – εξβίαο 2010-2012», ηεο Γξάζεο Δζληθήο Δκβέιεηαο γηα «Γηκεξείο, 

Πνιπκεξείο θαη Πεξηθεξεηαθέο Δ & Σ πλεξγαζίεο. 

Ολνκαηεπψλπκν: Γξ. Μ. Νηνχια 

 

 

 

5.3. ΔΠΙΣΡΟΠΔ ΤΝΣΑΞΗ ΓΙΔΘΝΩΝ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΔΡΙΟΓΙΚΩΝ 

Γξ. Μαξία Νηνχια : κέινο ηεο ζπληαθηηθήο επηηξνπήο ηνπ πεξηνδηθνχ Open Hydrology 

Journal 

 

 

 

 

7.  ΑΛΛΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ 

 

7.1. ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ    2012 

 

ΑΝΑΛΤΔΙ ΓΔΙΓΜΑΣΩΝ 

Αλαιχζεηο εδαθηθψλ δεηγκάησλ, θπηηθψλ ηζηψλ θαη λεξψλ άξδεπζεο γηα ηελ εμππεξέηεζε 

αγξνηψλ, ζπλεηαηξηζκψλ, εηαηξεηψλ, κειεηψλ θαη πξνγξακκάησλ ηνπ ΗΔΑ.:  

ΠΡΟΔΛΔΤΗ 

ΔΓΑΦΟΤ ΝΔΡΩΝ ΦΤΣΙΚΩΝ ΙΣΩΝ ΚΟΜΠΟΣ 

αξηζκφο αξηζκφο αξηζκφο αξηζκφο 

δεηγκάησλ αλαιχζεσλ δεηγκάησλ αλαιχζεσλ δεηγκάησλ αλαιχζεσλ δεηγκάησλ αλαιχζεσλ 

Ηδηψηεο 557 5000 29 232 40 170 3 39 

Πξνγξάκκαηα 210 2400 4 20 167 2004 9 115 

χλνιν 767 7400 33 252 207 2174 12 154 

 

 

 

 

7.2. ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΓΙΚΣΤΑ ΔΠΙΣΗΜΟΝΩΝ 

 

Ο Γξ ίδεξεο Π. Θενραξφπνπινο είλαη κέινο ηνπ EUROPEAN SOIL BUREAU 

NETWORK (ESBN) θαη κέινο ηνπ Steering Committee (2008-2011) θαη 2011-2012. 

  

Ο Γξ ίδεξεο Π. Θενραξφπνπινο είλαη κέινο ηνπ  DNI: The Association of the Network for 

international Research on Desertification-DesertNet International.  

 

 

Ο Γξ ίδεξεο Π. Θενραξφπνπινο είλαη κέινο ηνπ global soil map net  
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7.3. ΤΝΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΑ ΙΓΡΤΜΑΣΑ/ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ 

 

Πξνηάζεηο ησλ εξεπλεηψλ ηνπ ΗΔΑ πξνο ΚΤ ΔΘΗΑΓΔ γηα ηελ πξνψζεζε ζπλεξγαζίαο 

κεηαμχ Διιάδαο θαη άιισλ θξαηψλ. 

 

 

 

 

 

 

7.6. ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΣΗ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΟΜΑΓΑ (ΣΗΛΔΟΡΑΗ, 

ΡΑΓΙΟΦΩΝΟ, ΔΦΗΜΔΡΙΓΔ/ΠΔΡΙΟΓΙΚΑ) 

 

Ζ εκεξίδα ηνπ έξγνπ LIFE PROSODOL ζην Ρέζπκλν παξνπζηάζηεθε απφ ηνπο ηνπηθνχο 

ηειενπηηθνχ ζηαζκνχο ελψ ζπλεληεχμεηο ηεο Γξ. Μ. Νηνχια θαη ηνπ Γξ. . Θενραξφπνπινπ 

ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηα ζρεηηθά ξεπνξηάδ. Ζκεξίδα παξνπζηάζηεθε επίζεο απφ ηηο ηνπηθέο 

εθεκεξίδεο θαη ην δηαδίθηπν.  

 

 

8. ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ (ΙΔΑ) 

 

8.1. ΓΑΠΑΝΔ 

 

Λεηηνπξγηθέο Γαπάλεο.  2012 

Α. Γαπάλεο ακνηβψλ ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ πεξηιακβαλνκέλσλ  αλαδξνκηθψλ ησλ 

εξεπλεηψλ πξφζζεησλ ακνηβψλ πξνγξακκάησλ θαη ακνηβψλ ππαιιήισλ κε ζχκβαζε 

έξγνπ 

Σαθηηθφ πξνζσπηθφ   

πκβαζηνχρνη                  3.147,17 

ΤΝΟΛΟ  3.147,17 

Β.Λεηηνπξγηθέο δαπάλεο 26.739,88 

Γ.Γαπάλεο γηα εμππεξέηεζε εξεπλεηηθψλ έξγσλ 128.669,05 

Γ. Γαπάλεο γηα εθκεηάιιεπζε ή αμηνπνίεζε  πεξηνπζίαο  

ΤΝΟΛΟ 155.408,93 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝOΛΟ         158.556,10 
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8.2 Έζνδα 

πλνιηθά εηήζηα έζνδα. 2012  

Α. Δπηζηξνθή ΦΠΑ-Τπφινηπν πξνγξακκάησλ  

Β. Γηαπηζηεπκέλν εξγαζηήξην 3.135,37 

Γ. Απν πξνυπνινγηζκφ ΔΘΗΑΓΔ   

(πεξηιακβάλεη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο )  

26.958,56 

Γ.Απν παξνρή ππεξεζηψλ     1.2962,65 

Δ. Απν πξνγξάκκαηα εζληθά   -Με αληαγσληζηηθά   5.000,00 

                                                -Aληαγσληζηηθά 134.600,00 

ζη. Άιιεο πεγέο                    Σφθνη                              

Τπφινηπα πξνεγνχκελσλ  εηψλ 154.042,24 

ΤΝΟΛΟ    336.881,48 

 

 

8.3. ΠΡΟΩΠΙΚΟ 

 

Δξεπλεηέο: 5 (νπζηαζηηθά 6 θαζφζνλ ε Γξ Νηνχια ιεηηνπξγεί σο εξεπλήηξηα) 

Δηδηθφ Δπηζηεκνληθφ Πξνζσπηθφ: 6 

Σερληθφ Πξνζσπηθφ: 2 

Γηνηθεηηθφ Πξνζσπηθφ: 2 

Βνεζεηηθφ Πξνζσπηθφ: 6 

Δπνρηαθφ Πξνζσπηθφ: 2 

 

ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ & ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ 

 

ΔΡΔΤΝΗΣΔ ΠΡΟΩΠΙΚΟ 

ΣΗΡΙΞΗ 

ΠΡΟΩΠΙΚΟ 

ΣΗΡΙΞΗ 

ΑΠΟΠΑΜΔΝΟΙ 

ΣΟΤ Τ.Γ. 

ΔΠΟΥΙΑΚΟ 

ΠΡΟΩΠΙΚΟ 

Βαζκίδα Α‟     2 Γεσπφλνη                   3 Γεσπφλνη  Γηνηθεηηθνί  

Βαζκίδα  Β‟    2 Γεσιφγνη                   1 Γεσιφγνη                    Γεσπφλνη  

Βαζκίδα  Γ ‟   1 Υεκηθνί                     2 Παξαζθεπαζηέο Υεκ. Μεραληθνη       

1 

Βαζκίδα  Γ‟  Σερλ. Γεσπνλίαο      2 Οδεγνί Δθαξκ. 

Πιεξνθνξηθήο          

1 

 Παξαζθεπαζηέο        4 Δξγάηεο Δδαθνινγνο               

 Δξγάηεο                     1   

 Γηνηθ. Λνγ.                2   

 Καζαξίζηξηα             1   

5 16 0 2 
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ΠΗΓΗ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΤΠΑΛΛΗΛΩ

Ν 

ΤΝΟΛΟ 

ΤΠΑΛΛΗΛΩ

Ν 

Α) Πξνζσπηθφ κηζζνδνηνχκελν απφ ην 

ΔΘ.Ι.ΑΓ.Δ. 

  

 Δξεπλεηέο (ζπληαμηνδνηήζεθαλ) 5 

21 
 Παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο 6 

 Σερλνινγηθήο εθπαίδεπζεο 2 

 Σερληθήο θαη δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο 8 

Β) Πξνζσπηθφ κηζζνδνηνχκελν απφ Τπ. 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο – Πεξηθέξεηα – Ννκ. 

Απηνδηνίθεζε 

  

 Παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο  

  Σερλνινγηθήο εθπαίδεπζεο  

 Σερληθήο θαη δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο  

Γ) Πξνζσπηθφ κε ζχκβαζε νξηζκέλνπ ρξφλνπ 

κηζζνδνηνχκελν απφ ΔΘΙΑΓΔ θαη 

πξνγξάκκαηα 

  

 Παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο   

  Σερλνινγηθήο εθπαίδεπζεο   

 Σερληθήο θαη δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο   

Γ) Πξνζσπηθφ κε ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ 

κηζζνδνηνχκελν απφ ΔΘΙΑΓΔ θαη 

πξνγξάκκαηα 

2  

 Παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο  

  Σερλνινγηθήο εθπαίδεπζεο  

 Σερληθήο θαη δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο  

 ΤΝΟΛΟ  23         

 

 

 

 

 

31 Μάτνπ 2013 

Ο Γ/ληήο  

 

Γξ ίδεξεο Θενραξφπνπινο 

Σαθηηθφο Δξεπλεηήο 


