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Πρόγραμμα Συνάντησης 

Ώρα/διάρκεια ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
09:00 – 09:10 Καλωσόρισμα  

09:10 – 09:30 Σύντομη παρουσίαση του προφίλ των εταίρων του προγράμματος TUC, 
ISPOT, MUDE, ILEIAKI (Εκπρόσωποι των εταίρων)  

09:30 – 09:45 Παρουσίαση του προγράμματος INFOIL από τον επιστημονικό υπέυθυνο 
(Δρ. Γ. Παπαδάκης) 

09:45 – 10:00 Παρουσίαση φίλο-περιβαλλοντικών συστημάτων διαχείρισης στην 
καλλιέργεια και παραγωγή ελαιολάδου (Δρ. Ι. Μετζιδάκης) 

10:00 – 10:15 Διάλειμμα για καφέ 

10:15 – 11:55 Δράσεις 1ου εννιαμήνου 2010. (Δρ. Γ. Παπαδάκης) – Συζήτηση με 
εκπροσώπους των εταίρων για κάθε δράση. 

11:55 – 12:50 Ρόλος – Καθορισμός αρμοδιοτήτων ανά δράση  
12:50 – 13:05 Οργάνωση επικοινωνίας μεταξύ των partners  
13:05 – 13:30 Οικονομικές υποχρεώσεις – Διαχείριση (Ε. Βαγγέλογλου) 
13:30 – 15:00 Συζήτηση 
 Γεύμα 

 

Πρακτικά της συνάντησης 

Η εναρκτήρια συνάντηση του ευρωπαϊκού προγράμματος INFOIL (LIFE08 INF/GR/000581) 
έλαβε χώρα την Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2010, στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Ελιάς και 
Υποτροπικών Φυτών, στα Χανιά. Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι από όλους τους 
εταίρους του προγράμματος.  

Για την εναρκτήρια συνάντηση είχε σταλεί πρόσκληση στη Δρ. Γ. Βαλαώρα, υπεύθυνη της 
εξωτερικής ομάδας επίβλεψης προγραμμάτων LIFE  (External LIFE monitoring team - Astrale 
GEIE) για την Ελλάδα και για το πρόγραμμα INFOIL. Έχει συμφωνηθεί συνάντηση μεταξύ της 
κα. Βαλαώρας και των εταίρων του προγράμματος που θα πραγματοποιηθεί στις αρχές 
Μαρτίου, 2010 στα Χανιά.  

Κατά την έναρξη της συνάντησης διανεμήθηκε σε έντυπη μορφή σε όλους τους συμμετέχοντες το 
απαραίτητο πληροφοριακό υλικό σχετικά με το πρόγραμμα, όπως οι παρουσιάσεις των 
εταίρων, οι κοινές διατάξεις (CP) του LIFE, το πλάνο εργασιών του προγράμματος με πρόταση 
κατανομής των εργασιών ανά εταίρο για τους πρώτους εννέα μήνες υλοποίησης του 
προγράμματος. Επιπλέον διανεμήθηκε σε ηλεκτρονική μορφή υλικό που ενδιαφέρει τους 
εταίρους. 

Ακολούθησε καλωσόρισμα των παρευρισκομένων από τον επιστημονικό υπεύθυνο του 
προγράμματος Δρ. Γ.Α. Παπαδάκη ενώ στη συνέχεια κάθε εταίρος παρουσίασε το προφίλ του 
οργανισμού του.  
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Πραγματοποιήθηκε σύντομη συνολική παρουσίαση του προγράμματος INFOIL από τον 
επιστημονικό υπεύθυνο, στην οποία τονίσθηκαν οι στόχοι, οι δράσεις, τα παραδοτέα καθώς και 
τα αναμενόμενα αποτελέσματα του προγράμματος.  

Την παρουσίαση ακολούθησε συζήτηση για τα πλαίσια στα οποία θα κινηθούν οι στόχοι και οι 
δράσεις του προγράμματος με συμμετοχή όλων των εκπροσώπων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έδειξαν 
οι εταίροι στη ποιότητα της πληροφορίας που θα διαδοθεί μέσω του προγράμματος όπως και 
στην τεκμηρίωση που είναι διαθέσιμη. Συζητήθηκε το πλήθος των σχετικών ενεργειών του 
παρελθόντος και η σπουδαιότητα αποφυγής επανάληψης αποτυχημένων προσπαθειών, 
εντοπίζοντας τα αίτια.   

Ακολούθησε παρουσίαση σχετικά με φίλο-περιβαλλοντικά συστήματα διαχείρισης στην 
καλλιέργεια και παραγωγή ελαιολάδου από τον υπεύθυνο για το πρόγραμμα εκ μέρους του 
ISPOT, Δρ. Ι. Μετζιδάκη. Τονίσθηκαν κυρίως δύο είδη φίλο-περιβαλλοντικών συστημάτων, το 
βιολογικό και η ολοκληρωμένη διαχείριση και η ανάγκη της χώρας να προσανατολιστεί προς 
αυτά τα δύο συστήματα. Στη συζήτηση που ακολούθησε υποστηρίχθηκε ότι το πρόγραμμα 
INFOIL πρέπει να βοηθήσει κυρίως στην διάδοση της σπουδαιότητας και εξάπλωσης της 
εφαρμογής της ολοκληρωμένης διαχείρισης η οποία είναι και η πλέον εφικτή για την Ελλάδα. Η 
φίλο-περιβαλλοντική προσέγγιση ενέχεται στην ολοκληρωμένη διαχείριση και στο βιολογικό 
προϊόν. Τονίσθηκε η ανάγκη της εξισορρόπησης των δράσεων κατά την καλλιέργεια και 
παραγωγή με το κόστος του τελικού προϊόντος, λαμβάνοντας υπόψη και το τμήμα της εμπορίας.    

Εκπρόσωποι από την ILEIAKI περιέγραψαν επίσης τη γενική κατάσταση που επικρατεί μετά τις 
φωτιές του 2007 στην Ηλεία, (κατεστραμμένες ελαιοκαλλιέργειες, απογυμνωμένες εκτάσεις, 
διάβρωση εδαφών) και τόνισαν την ανάγκη για ορθή αποτίμηση της υπάρχουσας κατάστασης, 
σωστό σχεδιασμό και υλοποίηση ενημερωτικών δράσεων οι οποίες θα διαδώσουν την σωστή 
κατεύθυνση προς την οποία πρέπει να στραφεί η καλλιέργεια της ελιάς και η παραγωγή 
ελαιολάδου στην περιοχή της Ηλείας με στόχο την αειφόρο ανάπτυξη. 

Ακολούθησε λεπτομερής παρουσίαση των δράσεων του προγράμματος στους πρώτους εννέα 
μήνες του 2010, από τον επιστημονικό υπεύθυνο. Το εννιάμηνο επιλέχθηκε διότι είναι το 
διάστημα στο οποίο ολοκληρώνονται οι φάσεις σχεδιασμού και αρχίζουν οι φάσεις διάδοσης. 
Η παρουσίαση ενεργοποίησε ενδιαφέρουσα συζήτηση και επέτρεψε την διατύπωση 
ερωτήσεων, ανησυχιών και διευκρινίσεων από όλους τους εταίρους, κυρίως σε θέματα 
διαχειριστικά ή σχετικά με την οργάνωση και υλοποίηση των δράσεων. Δόθηκε η ευκαιρία για 
τον καθορισμό των ρόλων και αρμοδιοτήτων και την κατανομή των εργασιών μεταξύ των 
εταίρων για κάθε δράση, σε συμφωνία με την πρόταση. Αποσαφηνίστηκαν ζητήματα και 
κατάφεραν να αποκτήσουν όλοι οι εταίροι μία ξεκάθαρη εικόνα για το πρόγραμμα, τους στόχους 
και την υλοποίηση των δράσεων. Έγινε από κοινού αποδεκτό το αντικείμενο εργασίας και ο 
ρόλος του καθενός σε κάθε δράση του προγράμματος για το πρώτο εννιάμηνο του 
προγράμματος και συμφωνήθηκε να πραγματοποιηθεί νέα γενική συνάντηση εντός του 
εξαμήνου. Σκοπός αυτής της συνάντησης θα είναι να αποτιμηθεί η πρόοδος του 
προγραμματισμού και να αναλυθούν οι επόμενες δράσεις και ο τρόπος υλοποίησης τους. 
Τονίσθηκε η ένταση στις δράσεις του πρώτου εννιαμήνου και συμφωνήθηκε ότι θα υπάρχουν 
κυρώσεις σε περίπτωση μη τήρησης του χρονοδιαγράμματος.   
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Ακολούθως έλαβε χώρα παρουσίαση σχετικά με τις διαχειριστικές και οικονομικές υποχρεώσεις 
των εταίρων στο πρόγραμμα από τον κ. Ε. Βαγγέλογλου, κατά την οποία τονίσθηκαν οι βασικοί 
κανόνες για τη διαχείριση του προγράμματος με βάση τις Κοινές Διατάξεις (CP) του LIFE. 
Ακολούθησε συζήτηση στην οποία οι εταίροι υπέβαλαν τα ερωτήματα και τις παρατηρήσεις 
τους σχετικά με την οργανωτική και οικονομική διαχείριση του προγράμματος. Για παράδειγμα 
κάθε εταίρος έχει διαφορετική νομική υπόσταση με αποτέλεσμα να διαφέρουν σε κάθε εταίρο οι 
διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού, διεξαγωγής διαγωνισμών για ανάθεση εξωτερικής 
υπεργολαβίας κλπ. Αυτά τα θέματα παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν ώστε να μπορέσουν, ο 
συντονιστής και οι εταίροι να λάβουν μία συνολική εικόνα για τον εσωτερικό κανονισμό 
λειτουργίας κάθε εταίρου και να βρεθεί έτσι η χρυσή τομή για την ορθότερη, γρηγορότερη και 
αποτελεσματικότερη οργάνωση και υλοποίηση του προγράμματος. Η παρουσίαση των 
διαχειριστικών υποχρεώσεων ολοκληρώθηκε με συμμετοχή της κας. Σταματουλάκη στην 
διευκρίνηση των διαχειριστικών ζητημάτων προς επίλυση.  

 

Τα σημαντικότερα συμπεράσματα της συνάντησης, είναι τα παρακάτω: 

 Η γενική κατανόηση των στόχων και δράσεων του προγράμματος (Α, Β, C, E και F) και 
η κατανομή των ρόλων είναι αποδεκτή.  Συμφωνία στην κατανομή των εργασιών, των 
αρμοδιοτήτων και των συνεργασιών μεταξύ των εταίρων. Καθορισμός εκπροσώπων 
για τις ομάδες διαχείρισης και οργάνωση του τρόπου επικοινωνίας και λήψης 
αποφάσεων μεταξύ των εταίρων. 

 Συμφωνία πλάνου εργασιών για την υλοποίηση των δράσεων του προγράμματος του 
πρώτου εξαμήνου, διάστημα από Ιανουάριο έως Ιούνιο 2010. Συγκεκριμένα μέρος των 
δράσεων Α1, Α2, Α5, Β3, Β4, C1, F1, F4 που αντιστοιχεί σε αυτό το χρονικό διάστημα 
και το σύνολο των δράσεων Β1, Β2, και Β5. 

 Σύναψη των Συμφωνιών Συνεργασίας μεταξύ του συντονιστή και των εταίρων στο 
πρώτο διάστημα του προγράμματος. Υποχρέωση για υποβολή τους στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή έως το Σεπτέμβριο 2010. Στις Συμφωνίες θα αναφέρονται οι υποχρεώσεις 
των συμβαλλόμενων μερών σε οικονομικά και τεχνικά θέματα του προγράμματος. 

 Παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν λεπτομερώς οι κατευθυντήριες γραμμές από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε θέματα όπως: 

 Υποχρεώσεις για το προσωπικό (Timesheets, συλλογή από τον συντονιστή 
σε τακτά διαστήματα, κλπ) 

 Έξοδα εξωτερικής βοήθειας και απαιτήσεις σε εξωτερική βοήθεια κάθε 
εταίρου για την υλοποίηση του προγράμματος. 

 Λεπτομέρειες για τις κατηγορίες στις οποίες υπάγονται τα: έξοδα 
προσωπικού, ταξιδιού και διαβίωσης, εξωτερικής βοήθειας, αναλώσιμα, 
λοιπά έξοδα και γενικά έξοδα. 

 Διάκριση μεταξύ επιλέξιμων και μη επιλέξιμων εξόδων 

 Ιδία συμμετοχή στο πρόγραμμα από κάθε εταίρο 
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 Αρχές τροποποίησης της συμφωνίας με βάση την αρχική πρόταση (Grant 
Agreement) 

 Επικοινωνία και εκθέσεις στις ελεγκτικές αρχές της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. 

 

Παρακάτω παρουσιάζεται η λίστα με τις βασικές δράσεις – ενέργειες στις οποίες συμφώνησαν 
οι εταίροι για τους πρώτους έξι μήνες του προγράμματος. 

1. Εναρκτήρια συνάντηση και διανομή σχετικών υλικών από το TUC.  

2. Υποστήριξη των εταίρων από TUC ή Επιτροπή Παρακολούθησης στην ενημέρωση και 
κατανόηση των Κοινών Διατάξεων (CP) και τους κανονισμών της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. Ιστοσελίδα του LIFE για τις τελευταίες εξελίξεις, χρήση των διαχειριστικών 
και επικοινωνιακών εργαλείων και των καλών πρακτικών που προβλέπονται στα 
«Εργαλεία» (Toolkit) στην ιστοσελίδα LIFE, χρήση των επίσημων φορμών του LIFE για 
τις τεχνικές και οικονομικές αναφορές προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  

3. Ο συντονιστής (TUC) θα αναπτύξει και θα είναι υπεύθυνος για τη δημιουργία, 
φιλοξενία, λειτουργία και συντήρηση του ιστοτόπου του προγράμματος INFOIL, με 
τίτλο, www.infoil.tuc.gr . Η ενέργεια αυτή έχει ήδη ξεκινήσει να υλοποιείται (δράση F1). 

4. Ίδρυση και ενεργοποίηση της Επιτροπής Καθοδήγησης του προγράμματος INFOIL 
(Project Steering Committee - PSC). Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η σύσταση 
της Επιτροπής Καθοδήγησης (PSC) για το πρόγραμμα INFOIL (δράση A1). 

Εταίρος Όνομα Ιδιότητα  

Γεώργιος Παπαδάκης Επιστημονικός υπεύθυνος προγράμματος  
1.TUC 

Ευάγγελος Βαγγέλογλου Επιστημονικός Συνεργάτης TUC 

2.ISPOT Ιωάννης Μετζιδάκης 
Υπεύθυνος εταίρου ISPOT για το INFOIL, 
Διευθυντής Εργαστηρίου Ελαιοκομίας και 
Μετασυλλεκτικής Φυσιολογίας ISPOT 

3.MUDE Μανούσος Βολάνης Διευθυντής εταίρου MUDE 

4.ILEIAKI Βασίλης Αθανασόπουλος Διευθυντής εταίρου ILEIAKI 

 

H PSC με την ίδρυση αναλαμβάνει τα καθήκοντά της όπως περιγράφονται στην 
Προγραμματική Σύμβαση (Grant Agreement). Στόχος της η ομαλή και έγκαιρη 
υλοποίηση του προγράμματος, η άρτια διαχείριση των οικονομικών και ανθρώπινων 
πόρων, η διασφάλιση της ποιότητας και ουσιαστικότητας των αποτελεσμάτων του 
προγράμματος και η διάδοση τους στο μέγιστο δυνατό βαθμό προς όλους τους 
ενδιαφερόμενους αποδέκτες. 

Διαχειριστής του προγράμματος (Project Manager) ορίστηκε ο Δρ. Γ. Παπαδάκης που 
είναι και ο επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος.  

Τεχνικός διευθυντής (Technical Director) ορίστηκε ο Ε. Βαγγέλογλου. 
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Task Managers για το πρώτο 9μηνο ορίσθηκαν οι εκπρόσωποι των υπεύθυνων 
εταίρων. 

5. Ο συντονιστής (TUC) θα ανακοινώσει πρόσκληση συμμετοχής για διάκριση στη 
δημιουργία του σήματος και του σλόγκαν του INFOIL σε εξωτερικό υπεργολάβο (δράση 
C1). Η διαδικασία αυτή θα ξεκινήσει την 1η εβδομάδα Φεβρουαρίου 2010 και θα 
καταλήξει τον Μάρτιο.    

6. Συνεργασία TUC και ISPOT με στόχο τον προσδιορισμό των θεματικών στόχων του 
προγράμματος (δράση Β1) μέσα από βιβλιογραφική αναδρομή σε δημοσιευμένες 
μελέτες,  Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς κανονισμούς, άλλα Ευρωπαϊκά και Εθνικά 
προγράμματα κλπ. που σχετίζονται με τον κύκλο ζωής του ελαιολάδου και της ελιάς. Η 
ενέργεια αυτή έχει ήδη ξεκινήσει και αναμένεται να ολοκληρωθεί στα πλαίσια του 
σχεδιασμού. Με άξονα τα αποτελέσματα του ECOIL (LIFE04 ENV/GR/110) και τις 
γενικές και τις γενικές κατευθύνσεις τις ολοκληρωμένης διαχείρισης, θα ληφθούν υπόψη 
τα καταγεγραμμένα αποτελέσματα των ερευνητικών προγραμμάτων και δράσεων που 
έχουν αποτυπωθεί και στο φυλλάδιο “LIFE among the olives” (EU LIFE ENV). 

7. Με βάση τους θεματικούς στόχους, TUC και ISPOT θα συνεργαστούν για τη δημιουργία 
των τριών τύπων ερωτηματολογίων συλλογής δεδομένων (σύμφωνα με τη δράση Β1) 
για τις τρεις ομάδες στόχους του έργου: α) ελαιοκαλλιεργητές, β) ελαιουργούς / 
εμπόρους ελαιολάδου, φορείς και γ) καταναλωτές. Τα ερωτηματολόγια θα μοιραστούν 
στους εταίρους για σχόλια και παρατηρήσεις, θα διορθωθούν και θα είναι έτοιμα 
σύμφωνα με τα πλαίσια του σχεδιασμού, όπου θα ξεκινήσει και η διανομή τους σε κάθε 
ομάδα στόχο για τη συλλογή των δεδομένων. Η συλλογή των δεδομένων για τις ομάδες 
στόχους α και β (τα περιεχόμενα θα στηρίζονται στη δομή και στις θεματικές ενότητες 
που έχουν καταδειχθεί αποτελεσματικές σε προηγούμενες σχετικές συνεντεύξεις και 
έχουν αναπτύξει αξιόπιστες στατιστικές δείγματος) θα γίνεται με συνεντεύξεις από 
ειδικούς όλων των εταίρων. Η ILEIAKI  θα είναι υπεύθυνη για τη συλλογή δεδομένων 
από την περιοχή της Ηλείας ή αν κριθεί απαραίτητο από μία ευρύτερη περιοχή στην 
Πελοπόννησο. Στόχος είναι οι πληροφορίες που θα συλλεχθούν και θα αναλυθούν να 
απεικονίσουν την πραγματική κατάσταση που επικρατεί σε κάθε περιοχή και να 
ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής. Για παράδειγμα στην Ηλεία θα 
πρέπει να συλλεχθούν ερωτηματολόγια για ελαιοκαλλιέργειες, σε πεδινές-ορεινές, 
επηρεασμένες και μη από πυρκαγιές περιοχές. 

8. Οι ποσοτικοποιημένοι στόχοι που έχουν τεθεί θα επιτευχθούν με συμμετοχή πολυμελών 
ομάδων συνεργατών με εμπειρία. Κύριος στόχος είναι η ποιότητα της συλλεγμένης 
πληροφορίας. 

9. Προσωπικό από τους εταίρους του προγράμματος θα πραγματοποιήσει συνεντεύξεις σε 
μία ακόμα σημαντική ομάδα στόχο που είναι αυτή των κύριων εμπλεκόμενων 
(stakeholders) σε θέματα ελαιολάδου, όπως: συνεταιρισμοί, οργανισμοί, δημόσιοι 
φορείς, κλπ. Συζητήθηκε αρχικός κατάλογος φορέων ο οποίος θα επεκταθεί και θα 
οριστικοποιηθεί. Στόχος είναι να απευθυνθεί το πρόγραμμα σε όλους τους σημαντικούς 
φορείς οι οποίοι δραστηριοποιούνται ενεργά στον τομέα της παραγωγής και 
προώθησης του ελαιολάδου στην Κρήτη, στην Ηλεία και στην Ελλάδα γενικότερα. 
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10. Τα δεδομένα που θα συλλέγονται θα εισάγονται σε μία βάση δεδομένων που θα 
δημιουργηθεί για τους σκοπούς της δράσης Β1. Η βάση δεδομένων (σχεδιασμός) 
αναμένεται να είναι έτοιμη βάσει σχεδίου. Τα δεδομένα θα πρέπει να ενσωματωθούν 
στη βάση δεδομένων η οποία θα δομηθεί στα πλαίσια των απαιτήσεων που θα 
καταγραφούν από το είδος των στοιχείων που περιλαμβάνονται στα ερωτηματολόγια.  
Υπεύθυνος για αυτή τη δράση είναι το TUC. 

11. O ISPOT θα προχωρήσει στη δημιουργία μίας λίστας με συνεταιρισμούς, οργανισμούς 
κλπ. (stakeholders) που δραστηριοποιούνται ενεργά στο χώρο του ελαιολάδου και της 
ελιάς, κυρίως σε εθνικό επίπεδο. Οι εταίροι του προγράμματος θα απευθυνθούν προς 
όλους αυτούς προκειμένου να τους ενημερώσουν για το πρόγραμμα INFOIL και στη 
περίπτωση που οι ίδιοι το επιθυμούν να μπορέσουν να συνδράμουν και αυτοί στο 
πρόγραμμα. Όπως διαφαίνεται το ποσοστό αυτών που θα ενδιαφερθούν σε σχέση με 
το σύνολο των καταγεγραμμένων (στόχων) στη λίστα θα αποτελέσει δείκτη απόδοσης 
της δράσης.    

12. Οι χάρτες επικινδυνότητας (Risk maps) θα αναπτυχθούν στο πρώτο εννιάμηνο με 
ευθύνη του ISPOT και συνεργασία με εξωτερικό συνεργάτη. Η άντληση στοιχείων από 
το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο και προηγούμενα ερευνητικά προγράμματα του Ινστιτούτου 
(ISPOT) θα αποτελέσει τη βάση για ανάπτυξη των χαρτών. Οι χάρτες θα καθορίσουν τις 
προδιαγραφές για τον σχεδιασμό πολιτικής ιεράρχησης στόχων ως προς τις 
γεωγραφικές ιδιαιτερότητες.   

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε στις 15:00 και ακολούθησε γεύμα με όλους τους συμμετέχοντες.  

Παρουσιάζονται φωτογραφίες με τους συμμετέχοντες στην εναρκτήρια συνάντηση στο 
Ινστιτούτου Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών Χανίων. 
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Συνημμένα: 
1. Παρουσιάσεις εναρκτήριας συνάντησης 

2. Κατανομή προϋπολογισμού του προγράμματος στους εταίρους 

 

 

 

                     9


