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1. Περίληψη 
 
Η παρούσα έκθεση εκπαιδευτικών δράσεων είναι ένα τμήμα του έργου LIFE11 
ENV/GR/942 με τίτλο “Introduction of new olive crop management practices focused on 
climate change mitigation and adaptation” και ακρωνύμιο oLIVE CLIMA. 
Ο κύριος στόχος του συγκεκριμένου έργου είναι η μελέτη και η εισαγωγή νέων 
καλλιεργητικών πρακτικών για τη μετατροπή της ελαιοκομίας σε εργαλείο διαχείρισης 
της κλιματικής αλλαγής. Στα πλαίσια του παρόντος έργου, για την εφαρμογή των 
διαφόρων καλλιεργητικών πρακτικών, επιλέχτηκαν τρεις ελαιοκομικές περιοχές. Σκοπός 
είναι να μελετηθεί το δυναμικό των περιοχών αυτών ως προς τη δυνατότητα αύξησης 
της δέσμευσης του διοξειδίου του άνθρακα από τα εδάφη, καθώς και της μείωσης των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Οι πιλοτικές περιοχές μελέτης αφορούν ελαιώνες 
παραγωγών στο Ν. Μεσσηνίας (Ο.Π. Νηλέας), στο Ν. Λασιθίου (Ε.Α.Σ. Μεραμβέλλου), 
και στο Ν. Ηρακλείου (Ε.Α.Σ. Πεζών). Στις περιοχές αυτές οι εφαρμοζόμενες 
καλλιεργητικές πρακτικές αποσκοπούν:  
α) Στον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής μέσω της μείωσης των εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου και της αύξησης  της δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα, και  
β) Στην προσαρμογή στις νέες κλιματικές συνθήκες μέσω της αύξησης της γονιμότητας 
και της συγκράτησης νερού στο έδαφος των ελαιώνων, καθώς επίσης και μέσω της 
ενίσχυσης της οικονομικής  και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας της παραγωγής. 

Η παρούσα έκθεση αποσκοπεί στην αναλυτική παρουσίαση των εκπαιδευτικών 
δράσεων (Α1, Α2, Α3) ανά πιλοτική περιοχή, από την έναρξη του έργου έως την 
31/3/2013. Αναλυτικότερα, στην παρούσα έκθεση περιγράφεται η οργάνωση και η 
συμμετοχή στις δράσεις ενημέρωσης των αγροτών (Α1), που έγιναν στις τρεις πιλοτικές 
περιοχές, καθώς και η οργάνωση και η συμμετοχή στις εκπαιδευτικές δράσεις των 
παραγωγών και γεωπόνων των τριών αγροτών οργανώσεων που συμμετέχουν στο 
έργο καθώς και των υπεργολάβων που υλοποιούν τις καλλιεργητικές επεμβάσεις (Α2, 
Α3). Οι εκπαιδευτικές δράσεις και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης αυτών 
περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, ανά πιλοτική περιοχή μελέτης.  
 
 

2. Summary 
 
The present report of training actions is a part of the project LIFE11 ENV/GR/942 
entitled “Introduction of new olive crop management practices focused on climate 
change mitigation and adaptation” (oLIVE CLIMA). 
The main purpose of the aforementioned project is the introduction and study of novel 
cultural practices to converse olive culture in a tool to manage the climate change. In 
this way, three olive cultivation areas were selected in order to apply different cultivation 
practises, with the purpose of studying the potentiality of these areas to increase the 
absorbance of carbon dioxide into the soil as well as to reduce greenhouse gases 
emission. The pilot areas of the study are consisted of olive orchards in Prefectures of 
Messinia (Nileas Union), Lasithi (Meramvellos Union) and Heraklion (Peza Union). The 
purposes of cultural practises are: 
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a) Limitation of climate change with reduction of greenhouse gases emission and 
the increase of carbon dioxide absorbance, and 

b) Adjustment to the new climate conditions through the increase of fertility and 
water retention of olive orchards’ soil, as well as through the strengthening of 
economic and environmental viability of olive production. 

The present report intends to present the training actions (A1, A2, A3) per pilot area, 
from the beginning of the project to 31/3/2013.  In particular, the organization and 
participation in training actions for growers (A1), carried out in three pilot areas, are 
described in the present report. Furthermore, the organization and participation in 
training action for growers and agronomists of the three farmer unions participating 
in the project, as well as for subcontractors who carry out the cultural treatments 
(A2, A3) are also described. The training actions and the time course schedule of 
their materialization for each pilot area are described below. 
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3. ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Ο.Π. ΝΗΛΕΑΣ 
 
1. Δράσεις ενημέρωσης αγροτών (Α1) 
 
Την 9/10/2012 πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση ενημέρωσης των αγροτών, στα 
πλαίσια της δράσης Α1, στην περιοχή της Νηλέας Ν. Μεσσηνίας. Η συγκεκριμένη 
συνάντηση ‘εσπερίδα’ οργανώθηκε για την εκπαίδευση μελών ομάδας παραγωγών της 
Νηλέας στα πλαίσια υλοποίησης του έργου OLIVECLIMA (LIFE11 ENV/GR/942). Η 
ενημέρωση-εκπαίδευση των παραγωγών πραγματοποιήθηκε από το επιστημονικό 
προσωπικό των εμπλεκόμενων ερευνητικών ιδρυμάτων-φορέων του έργου 
OLIVECLIMA.   
 
Πριν την έναρξη της συνάντησης ο Γ. Μιχαλόπουλος εκπαίδευσε την διοίκηση και την 
γεωπόνο του ΝΗΛΕΑ για τα κριτήρια επιλογής των αγροτεμαχίων με βάση την βούληση 
των παραγωγών να συμμετάσχουν. Επίσης, για την επιστημονική τεκμηρίωση που θα 
προσφέρει το OLIVECLIMA στην προσπάθεια Περιβαλλοντικής Δήλωσης Προϊόντος 
(EPD)  που είχε ξεκινήσει ο ΝΗΛΕΑΣ με τις άλλες δύο ομάδες παραγωγών.   
 
Αναλυτικότερα, η εσπερίδα έλαβε χώρα την Τρίτη 9 Οκτωβρίου 2012 από της 19:00 
έως 21:00. Παρακάτω παρουσιάζεται αναλυτικά το πρόγραμμα της εκδήλωσης 
ενημέρωσης των παραγωγών: 
 
19:00-19:10  
Αρχικά παρουσιάστηκε η ομάδα παραγωγών και τα αντίστοιχα αγροτεμάχια που θα 
εμπλακούν στην υλοποίηση του παρόντος έργου.  
 
19:10-19:20 
Ακολούθως, παρουσιάστηκαν με απλό και ουσιαστικό τρόπο οι στόχοι του έργου 
OLIVECLIMA από τον Γ. Μιχαλόπουλο. Επισημάνθηκε επίσης στα πλαίσια της Κοινής 
Αγροτικής Πολιτικής για την περίοδο 2014-2020 η σημασία και ο ρόλος που θα πρέπει 
να αναλάβει η καινοτομία, προκειμένου να επιτευχθεί βιώσιμη ανάπτυξη της γεωργίας 
και της υπαίθρου. 
 
19:20-19:30 
Στην συνέχεια ο Δρ. Γ. Κουμπούρης παρουσίασε διάφορες διαχειριστικές πρακτικές 
στην ελαιοκομία με σκοπό την αύξηση της δέσμευσης αερίων του θερμοκηπίου όπως 
είναι του διοξειδίου του άνθρακα από την ατμόσφαιρα στα φυτά, μέσω της 
φωτοσύνθεσης και της «αποθήκευσης» του στους φυτικούς ιστούς και στο έδαφος. 
 
19:30-19:40  
Παρουσιάστηκαν εδαφολογικές αναλύσεις των αγροτεμαχίων της ομάδας παραγωγών 
ΝΗΛΕΑ, από τον Δρ. Ε. Βαβουλίδου του Ινστιτούτου Εδαφολογίας Αθηνών. 
Πραγματοποιήθηκε επίσης χαρακτηρισμός και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων 
μετρήσεων διαφόρων φυσικοχημικών χαρακτηριστικών από εδάφη σε πιλοτικά 
αγροτεμάχια της περιοχής. Οι συγκεκριμένες μετρήσεις περιελάμβαναν κοκκομετρική 
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σύσταση, ηλεκτρική αγωγιμότητα, pH, CaCO3, Οργανική ουσία, αφομοίωση P, 
ανταλλαγή Κ και Ca, μετρήσεις ιχνοστοιχείων (Mg, Na, Fe, Cu, Zn, Mn, B) καθώς και 
του δείκτη γονιμότητας IAK (Εικόνα 1).     
 

 
Εικόνα 1. Χημική ανάλυση εδάφους σε αγροτεμάχιο της περιοχής Νηλέας. 

 
19:40-19:50 
Παρουσίαση, από τον ερευνητή του Ινστιτούτου Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών Χανίων, 
Δρ. Γ. Ψαρρά, των επιδράσεων που δύναται να έχουν οι προτεινόμενες πρακτικές του 
έργου OLIVECLIMA στη θρέψη των ελαιοδένδρων.  
Στην συγκεκριμένη παρουσίαση επισημάνθηκε η δυναμική των προτεινόμενων 
πρακτικών του OLIVECLIMA στην κάλυψη των αναγκών σε κάλιο (Κ) μειώνοντας το 
κόστος λίπανσης καθώς επίσης και την κάλυψη σημαντικού μέρους των αναγκών σε 
άζωτο (Ν) μειώνοντας έτσι τη χρήση λιπασμάτων και συμβάλλοντας μακροπρόθεσμα 
στην βελτίωση της γονιμότητας των εδαφών. 
 
19:50-20:00 
Ο Δρ. Ν. Καβρουλάκης, από το Ινστιτούτο Υποτροπικών Φυτών και Ελιάς Χανίων, 
παρουσίασε τις επιδράσεις της κομποστοποίησης στον ελαιώνα. Αναλυτικότερα 
παρουσιάστηκαν οι θετικές συνέπειες της κομποστοποίησης μέσω της αύξησης της 
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οργανικής ουσίας του εδάφους και της αύξησης του εδαφικού αζώτου.  
Επίσης τονίστηκαν οι πρακτικές δέσμευσης της οργανικής ουσίας που προέρχεται μέσω 
της ανακύκλωσης φυτικού υλικού κατά τη διαδικασία του κλαδέματος των ελαιόδεντρων, 
ως υλικό εδαφοκάλυψης και θρέψης. Επίσης επισημάνθηκε η σημαντικότητα της 
αξιοποίησης των παραπροϊόντων ελαιοτριβείου με εφαρμογή στο έδαφος, είτε 
απευθείας είτε μετά από κομποστοποίηση.  
 
20:00-20:10 
Παρουσίαση, από τον ερευνητή του ΙΕΑ, Δρ. Β. Καββαδία, των επιδράσεων από τη 
χρήση απόβλητων ελαιουργείων στη βελτίωση της γονιμότητας των εδαφών. Το βασικό 
συμπέρασμα που αποκόμισαν οι παραγωγοί ήταν ότι μέσω της επιστροφής των 
αποβλήτων ελαιουργείων στο έδαφος είναι δυνατή η αύξηση της οργανικής ουσίας του 
εδάφους ενώ η συνεισφορά στην αζωτούχο λίπανση κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική. 
   
20:10-21:00 
Στο τέλος της συγκεκριμένης εσπερίδας πραγματοποιηθήκαν ερωτήσεις από τους 
παραγωγούς ως προς την υλοποίηση του έργου. Ακολούθησε εποικοδομητική 
συζήτηση μεταξύ αυτών και του επιστημονικού προσωπικού, μέσω αυτής της 
συζήτησης προτάθηκαν λύσεις και έγινε πλήρως κατανοητό από τους παραγωγούς η 
σπουδαιότητα υλοποίησης του έργου για την δημιουργία μιας ανταγωνιστικής και 
αποδοτικής ελαιοκομίας.     
 
2. Εκπαιδευτικές δράσεις αγροτών, γεωπόνων και υπεργολάβων που υλοποιούν 
τις καλλιεργητικές επεμβάσεις (Α2, Α3) 
 
Στις 16-18/1/2013 πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση παραγωγών, γεωπόνων και 
υπεργολάβων, στα πλαίσια των δράσεων Α2, Α3, Β1, Β2, C4 και C6 στην περιοχή της 
Νηλέας Ν. Μεσσηνίας. 
Το άνωθεν διήμερο, επιστημονική ομάδα από τους εμπλεκόμενους στο έργο εταίρους 
αποτελούμενη από τους Δρ. Γ. Κουμπούρης (ΙΕΥΦ), Δρ. Γ. Μιχαλόπουλος 
(ΡοδαξΑγρο), Δρ. Χ. Ξυλογιάννης (DICEM) και Δρ. Κ. Γιαννοπολίτης (Αγρότυπος) 
πραγματοποίησε εκπαιδεύσεις υπεργολάβων σε θέματα κλαδέματος των ελαιόδεντρων 
σε αγροτεμάχια του έργου (Εικόνα 2).  
Επίσης πραγματοποιήθηκε, στην αίθουσα της Ο.Π. Νηλέας, εκπαίδευση των 
παραγωγών και των υπεργολάβων για την αποτελεσματική εφαρμογή των 
καλλιεργητικών παρεμβάσεων (Εικόνα 3). 
 
Στις 27/12/2012, πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση στον αγρό από τον Γ. Μιχαλόπουλο 
στον αγρό, διάρκειας 12 ωρών, στους παραγωγούς και υπεργολάβους: Αλεξόπουλος 
Π,Κορωνιός Χ., Κόκκινος Ο., Κόκκινος Γ., Ψαρά Βικτώρια με θέμα τις τη μέθοδο και τον 
εξοπλισμό για τις δειγματοληψίες των δράσεων. 
 
Στις 30/03/2013 πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση διάρκειας 4 ωρών, από τον Γ. 
Μιχαλόπουλο, στον αγρό, στους γεωπόνους Ζωντανού Ευσταθία και Ρέππα Σπύρο με 
θέμα τις δειγματοληψίες ζιζανίων. 
 
3. Εκπαιδευτικές δράσεις αγροτών, γεωπόνων και υπεργολάβων που υλοποιούν 
τις καλλιεργητικές επεμβάσεις (Α2, Α3) 
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Στις 9/4/2013 πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση γεωπόνων και υπεργολάβων, στα 
πλαίσια των δράσεων Α2, Α3, Β1, στην περιοχή της Νηλέας Ν. Μεσσηνίας. Αντικείμενο 
της κατάρτισης ήταν η προετοιμασία της κομποστοποίησης και η συζήτηση για τεχνικά 
θέματα εφαρμογής αποβλήτων ελαιοτριβείων στους ελαιώνες. Εκπαιδευτής ήταν ο Δρ. 
Β. Καββαδίας από το ΙΕΑ.  
 

 

   
 
  

 

Εικόνα 2. Εκπαίδευση υπεργολάβων σε θέματα κλαδέματος των ελαιόδεντρων 
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(αγροτεμάχια της Ο.Π. ΝΗΛΕΑ Ν. Μεσσηνίας). 

 
 
 

  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Εικόνα 3. Εκπαίδευση γεωπόνων, υπεργολάβων και παραγωγών Ο.Π. ΝΗΛΕΑ Ν. 

Μεσσηνίας 
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4. ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Ε.Α.Σ. ΜΕΡΑΜΒΕΛΛΟΥ 
 
1, Δράσεις ενημέρωσης αγροτών (Α1) 
 
Στις 23.11.2012 έγινε από την ΡοδαξΑγρο μια πρώτη εισαγωγική εκπαίδευση των 
γεωπόνων και αγροτών σε ελαιώνες υποψήφιους για εγγραφή στο έργο, καθώς και σε 
συγκέντρωση παραγωγών στην αίθουσα της ΕΑΣ Μεραμβέλου.  Επισημάνηκε στους 
παραγωγούς  η  επιστημονική τεκμηρίωση που θα προσφέρει το OLIVECLIMA στην 
προσπάθεια Περιβαλλοντικής Δήλωσης Προϊόντος (EPD)  που είχε ξεκινήσει η  ΕΑΣ 
Μεραμβέλου με τις άλλες δύο ομάδες παραγωγών.   
 
Την 12/12/2012 πραγματοποιήθηκε η πρώτη συλλογική εκπαίδευση των μελών ΕΑΣ 
ΜΕΡΑΜΒΕΛΛΟΥ για την υλοποίηση του έργου OLIVECLIMA (LIFE11 ENV/GR/942). 
Η συγκεκριμένη συνάντηση πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια εσπερίδας στην περιοχή 
ΕΑΣ ΜΕΡΑΜΒΕΛΛΟΥ. Η ενημέρωση-εκπαίδευση των παραγωγών πραγματοποιήθηκε 
από το επιστημονικό προσωπικό των εμπλεκόμενων ερευνητικών ιδρυμάτων-φορέων 
του έργου OLIVECLIMA.   
Αναλυτικότερα, η συγκεκριμένη εσπερίδα πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 12 
Δεκεμβρίου 2012 από της 16:30 έως 18:00. Παρακάτω παρουσιάζεται αναλυτικά το 
πρόγραμμα της εκδήλωσης και τα βασικότερα αποτελέσματα αυτής: 
 
16:30-16:40  
Παρουσιάστηκε η ομάδα παραγωγών και τα αντίστοιχα αγροτεμάχια που θα εμπλακούν 
στην υλοποίηση του παρόντος έργου στην περιοχή Μεραμβέλλου Ν. Λασιθίου.  
 
16:40-16:50  
Ακολούθως, παρουσιάστηκαν οι στόχοι του έργου OLIVECLIMA από τον Δρ. Γ. 
Μιχαλόπουλο. Επίσης επισημάνθηκε  στα πλαίσια της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής για 
την περίοδο 2014-2020 η σημασία και ο ρόλος της καινοτομίας, προκειμένου να 
επιτευχθεί βιώσιμη ανάπτυξη της γεωργίας και της υπαίθρου. 
 
16:50-17:00  
Στην συνέχεια ο Δρ. Γ. Κουμπούρης παρουσίασε διάφορες διαχειριστικές πρακτικές 
στην ελαιοκομία για την αύξηση της δέσμευσης αερίων του θερμοκηπίου όπως είναι το 
διοξείδιο του άνθρακα από την ατμόσφαιρα στα φυτά, μέσω της φωτοσύνθεσης και της 
«αποθήκευσης» του στους φυτικούς ιστούς και στο έδαφος. 
 
17:00 -17:10  
Παρουσιάστηκαν από τον Δρ. Ε. Βαβουλίδου του Ινστιτούτου Εδαφολογίας Αθηνών, 
εδαφολογικές αναλύσεις από αγροτεμάχια της ομάδας παραγωγών. Αναφέρθηκαν οι 
σημαντικότεροι εδαφολογικοί δείκτες για την αξιολόγηση των καλλιεργούμενων εδαφών-
αγροτεμαχίων.   
 
17:10 -17:20  
Παρουσίαση, από τον ερευνητή του Ινστιτούτο Υποτροπικών Φυτών και Ελιάς Χανίων, 
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Δρ. Γ. Ψαρρά, των επιδράσεων των πρακτικών του έργου OLIVECLIMA στη θρέψη των 
ελαιοδένδρων. Στην συγκεκριμένη παρουσίαση επισημάνθηκε η δυναμική των 
προτεινόμενων διαχειριστικών πρακτικών του OLIVECLIMA για την κάλυψη των 
αναγκών σε κάλιο (Κ) και (Ν) μειώνοντας το κόστους λίπανσης και τη χρήση 
λιπασμάτων, συμβάλλοντας έτσι μακροπρόθεσμα στη βελτίωση της γονιμότητας των 
εδαφών (Εικόνα 4). 

 
Εικόνα  4. Παρουσίαση των επιδράσεων των πρακτικών του έργου OLIVECLIMA στη 

θρέψη των ελαιοδένδρων, (Ομιλητής Δρ. Γ. Ψαρράς), Ε.Α.Σ. Μεραμβέλλου. 

 
 

17:20 -17:30  
Ο ερευνητής του ΙΕΑ Δρ. Β. Καββαδίας, παρουσίασε τις επιδράσεις της 
κομποστοποίησης στον ελαιώνα. Αναλυτικότερα παρουσιάστηκαν οι θετικές συνέπειες 
της κομποστοποίησης μέσω της αύξησης της οργανικής ουσίας του εδάφους και της 
αύξησης του εδαφικού αζώτου.  Επίσης τονίστηκαν οι πρακτικές δέσμευσης της 
οργανικής ουσίας που προέρχεται μέσω της ανακύκλωσης φυτικού υλικού κατά τη 
διαδικασία του κλαδέματος των ελαιόδεντρων, ως υλικό εδαφοκάλυψης και θρέψης. 
Επίσης επισημάνθηκε η σημαντικότητα της αξιοποίησης των παραπροϊόντων 
ελαιοτριβείου με εφαρμογή στο έδαφος, είτε απευθείας είτε μετά από κομποστοποίηση. 
 
17:30 -17:40  
Παρουσίαση, από τον ερευνητή του ΙΕΑ Δρ. Β. Καββαδίας, των επιδράσεων από τη 
χρήση απόβλητων ελαιουργείων στη βελτίωση της γονιμότητας των εδαφών. Το βασικό 
συμπέρασμα που αποκόμισαν οι παραγωγή ήταν ότι μέσω της επιστροφής των 
αποβλήτων ελαιουργείων στο έδαφος είναι δυνατή η αύξηση της οργανικής ουσίας του 
εδάφους ενώ η συνεισφορά στην αζωτούχο λίπανση κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική. 
   
17:40 -18:00  
Στο τέλος της συγκεκριμένης εσπερίδας πραγματοποιηθήκαν ερωτήσεις από τους 
παραγωγούς ως προς την υλοποίηση του έργου. Ακολούθησε εποικοδομητική 
συζήτηση μεταξύ αυτών και του επιστημονικού προσωπικού. Μέσω αυτής της 
συζήτησης προτάθηκαν λύσεις και έγινε πλήρως κατανοητό από τους παραγωγούς η 
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σπουδαιότητα υλοποίησης του έργου για τη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής και 
αποδοτικής ελαιοκομίας.     
 
2. Δράσεις εκπαίδευσης παραγωγών στην περιοχή Μεράμβελος (Ν. Λασιθίου) 
Την 12/12/2012 πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση των γεωπόνων και των παραγωγών 
μελών ΕΑΣ/ΜΕΡΑΜΒΕΛΟΥ στα πλαίσια υλοποίησης του έργου OLIVECLIMA (LIFE11 
ENV/GR/942). Αναλυτικότερα, από η ερευνητική ομάδα αποτελούμενη από τους Δρ.  Γ. 
Κουμπούρης, Δρ. Γ. Ψαρράς, Δρ. Β. Καββαδίας, Δρ. Λ. Βαβουλίδου, και Δρ. Γ. 
Μιχαλόπουλος πραγματοποίησε εκπαίδευση σε παραγωγούς, στα πλαίσια των 
δράσεων Α1, Α2, Α3, για τις διάφορες καλλιεργητικές πρακτικές που θα εφαρμοστούν. 
Η συγκεκριμένη εκπαίδευση περιελάβανε εξειδικευμένες εισηγήσεις με βάση την 
επισκόπηση των ελαιώνων της ομάδας παραγωγών, λόγω όμως εργασιών συγκομιδής 
ελαιόκαρπου απουσίαζαν κάποιοι παραγωγοί (Εικόνα 5).  
 

 
 

 
Εικόνα 5. Εκπαίδευση παραγωγών Ε.Α.Σ. Μεραμβέλλου Ν. Λασιθίου 
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3. Εκπαιδευτικές δράσεις αγροτών, γεωπόνων και υπεργολάβων που υλοποιούν 
τις καλλιεργητικές επεμβάσεις (Α2, Α3) 
 
Την 13/12/2012 πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση των γεωπόνων από τον Γ. 
Μιχαλόπουλο σε λίμνη εξάτμισης με αντικείμενο την δυνατότητα άντλησης κατσίγαρου.   
 
Την 11/01/2013 πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση στον αγρό των γεωπόνων από τον Γ. 
Μιχαλόπουλο με θέμα τη σπορά σπορομίγματος και τη δειγματοληψία εδάφους.. 
 
Την 4/2/2013 πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση παραγωγών, γεωπόνων και 
υπεργολάβων, στα πλαίσια των δράσεων Α2, Α3, Β1, Β2, και C6 σε αγροτεμάχια της 
περιοχής Ε.Α.Σ. Μεραμβέλλου (Ν. Λασιθίου). Συγκεκριμένα, επιστημονική ομάδα από 
τους εμπλεκόμενους στο έργο εταίρων αποτελούμενη από τους Δρ. Γ. Κουμπούρης 
(ΙΕΥΦ), Γ. Μιχαλόπουλος (ΡοδαξΑγρο), και Δρ. Κ. Γιαννοπολίτης (Αγρότυπος) 
πραγματοποίησε εκπαιδεύσεις υπεργολάβων σε θέματα κλαδέματος των ελαιόδεντρων 
σε αγροτεμάχια του έργου (Εικόνα 6).  
 

   

   
Εικόνα 6. Εκπαίδευση υπεργολάβων σε θέματα κλαδέματος των ελαιόδεντρων και 

εκπαίδευση παραγωγών σε αγροτεμάχια της περιοχής Μεραμβέλλου (Ν. Λασιθίου). 

 
Επίσης πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση των παραγωγών και των υπεργολάβων για την 
αποτελεσματική εφαρμογή των καλλιεργητικών παρεμβάσεων (Εικόνα 7). Ακολούθησε 
εποικοδομητική συζήτηση μεταξύ αγροτών, γεωπόνων, υπεργολάβων και του 
επιστημονικού προσωπικού με σκοπό την από κοινού αποτελεσματική υλοποίηση του 
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έργου η οποία θα προδώσει νέα δυναμική στην ελαιοπαραγωγή της περιοχής.     
 

 
Εικόνα  7. Εκπαίδευση των παραγωγών και των υπεργολάβων για την αποτελεσματική 

εφαρμογή των καλλιεργητικών παρεμβάσεων, Περιοχή Μεραμβέλλου (Ν. Λασιθίου). 
 

4. Εκπαιδευτικές δράσεις αγροτών, γεωπόνων και υπεργολάβων που υλοποιούν 
τις καλλιεργητικές επεμβάσεις (Α2, Α3) 
 
Την 28/2/2013 πραγματοποιήθηκε από τον Δρ Γ. Κουμπούρη του ΙΕΥΦ, 
συμπληρωματική εκπαίδευση κλαδέματος και διαχείρισης κλαδιών από το κλάδεμα της 
ελιάς σε παραγωγούς, γεωπόνους και υπεργολάβους, στα πλαίσια των δράσεων Α2, 
Α3, Β2, σε αγροτεμάχια της περιοχής Ε.Α.Σ. Μεραμβέλλου (Ν. Λασιθίου) (Εικόνα 8). 
Επίσης πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τη διοίκηση για το συντονισμό ενεργειών και 
την επισκόπηση υλοποίησης εφαρμογών του έργου σε ελαιώνες στην περιοχή της 
Μεράμβελλου (Ν. Λασιθίου).   
 

 
Εικόνα 8. Εκπαίδευση σε θέματα κλαδέματος των ελαιόδεντρων, Περιοχή Μεραμβέλλου 

(Ν. Λασιθίου). 
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5. Εκπαιδευτικές γεωπόνων (Α2, Α3) 
Την 12/3/2013 πραγματοποιήθηκε  από τον Δρ Γ. Κουμπούρη του ΙΕΥΦ, εκπαίδευση 
γεωπόνων των Ομάδων Παραγωγών στην περιοχή Μεράμβελλος Ν. Λασιθίου για την 
εγκατάσταση συστήματος μέτρησης εδαφικής υγρασίας και για μετρήσεις κλαδιών 
κλαδέματος (Εικόνα 9). Επίσης πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τη διοίκηση για το 
συντονισμό ενεργειών και τον έλεγχο υλοποίησης εφαρμογών του έργου σε ελαιώνες 
στης περιοχής. Επιπλέον πραγματοποιήθηκε δειγματοληψία λάσπης 2φασικού 
ελαιοτριβείου στην περιοχή Μεράμβελλος Ν. Λασιθίου, καθώς και δειγματοληψία 
κλαδιών κλαδέματος για εργαστηριακές μετρήσεις.  
 
 

 

 
 

 
 

Εικόνα 9. Εκπαίδευση στην εγκατάσταση συστήματος μέτρησης εδαφικής υγρασίας, 
Περιοχή Μεραμβέλλου (Ν. Λασιθίου). 
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6. Εκπαιδευτικές γεωπόνων και υπεργολάβων (Α2, Α3) 
 
Στις 4/4/2013 πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση γεωπόνων και υπεργολάβων, στα 
πλαίσια των δράσεων Α2, Α3, Β1, στην περιοχή της ΕΑΣ Μεραμβέλλου. Αντικείμενο της 
κατάρτισης ήταν η προετοιμασία της κομποστοποίησης και η συζήτηση για τεχνικά 
θέματα εφαρμογής αποβλήτων ελαιοτριβείων στους ελαιώνες. Εκπαιδευτές ήταν ο Δρ. 
Γ. Ψαρράς και ο Δρ. Ν. Καβρουλάκης από το ΙΕΥΦ.  
 
 

 

5. ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Ε.Α.Σ. ΠΕΖΩΝ 
 
1. Δράσεις ενημέρωσης αγροτών (Α1) 
 
Την 12/12/2012 πραγματοποιήθηκε η πρώτη εκπαίδευση των μελών Ε.Α.Σ. ΠΕΖΩΝ για 
την υλοποίηση του έργου OLIVECLIMA (LIFE11 ENV/GR/942). Η συγκεκριμένη 
συνάντηση πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια εσπερίδας στην περιοχή Ε.Α.Σ. ΠΕΖΩΝ. 
Η ενημέρωση – εκπαίδευση των παραγωγών υλοποιήθηκε από το επιστημονικό 
προσωπικό των εμπλεκόμενων ερευνητικών ιδρυμάτων-φορέων του έργου 
OLIVECLIMA.   
Αναλυτικότερα, η συγκεκριμένη εσπερίδα πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 12 
Δεκεμβρίου 2012 από της 20:00 έως 21:30. Παρακάτω παρουσιάζεται αναλυτικά το 
πρόγραμμα το εκδήλωσης και τα βασικότερα αποτελέσματα αυτής: 
 
20:00-20:10  
Αρχικά παρουσιάστηκε η ομάδα παραγωγών και τα αντίστοιχα αγροτεμάχια που θα 
εμπλακούν στην υλοποίηση του παρόντος έργου για την περιοχή Πεζών Ν. Ηρακλείου.  
 
20:10-20:20 
Ακολούθως, παρουσιάστηκαν οι στόχοι του έργου OLIVECLIMA από τον Δρ. Γ. 
Μιχαλόπουλο. Επίσης επισημάνθηκε  στα πλαίσια της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής για 
την περίοδο 2014-2020 η σημασία και ο ρόλος της καινοτομίας, προκειμένου να 
επιτευχθεί βιώσιμη ανάπτυξη της γεωργίας και της υπαίθρου. 
 
20:20-20:30 
Στην συνέχεια ο Δρ. Γ. Κουμπούρης παρουσίασε διάφορες διαχειριστικές πρακτικές 
στην ελαιοκομία για την αύξηση της δέσμευσης αερίων του θερμοκηπίου όπως είναι το 
διοξείδιο του άνθρακα από την ατμόσφαιρα στα φυτά, μέσω της φωτοσύνθεσης και της 
«αποθήκευσης» του στους φυτικούς ιστούς και στο έδαφος. 
 
20:30-20:40  
Παρουσιάστηκαν από τον Δρ. Ε. Βαβουλίδου του Ινστιτούτου Εδαφολογίας Αθηνών, 
εδαφικές αναλύσεις από αγροτεμάχια της ομάδας παραγωγών. Αναφέρθηκαν οι 
σημαντικότεροι εδαφολογικοί δείκτες για την αξιολόγηση των καλλιεργούμενων εδαφών-
αγροτεμαχίων.   
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20:40-20:50 
Παρουσίαση, από τον ερευνητή του Ινστιτούτο Υποτροπικών Φυτών και Ελιάς, Χανίων 
Δρ. Γ. Ψαρρά, των επιδράσεων των πρακτικών του έργου OLIVECLIMA στη θρέψη των 
ελαιοδένδρων. Στην συγκεκριμένη παρουσίαση επισημάνθηκε η δυναμική των 
προτεινόμενων διαχειριστικών πρακτικών του OLIVECLIMA για την κάλυψη των 
αναγκών σε κάλιο (Κ) και (Ν) μειώνοντας το κόστους λίπανσης και τη χρήση 
λιπασμάτων, συμβάλλοντας έτσι μακροπρόθεσμα στη βελτίωση της γονιμότητας των 
εδαφών (Εικόνα 10). 
 

 

 
Εικόνα 10. Παρουσίαση των επιδράσεων των πρακτικών του έργου OLIVECLIMA στη 

θρέψη των ελαιοδένδρων, (Ομιλητής Δρ. Γ. Ψαρράς), Περιοχή Ε.Α.Σ. Πεζών (Ν. 
Ηρακλείου)  

 
 
20:50-21:00 
Ο ερευνητής του ΙΕΑ Δρ. Β. Καββαδίας, παρουσίασε τις επιδράσεις της 
κομποστοποίησης στον ελαιώνα. Αναλυτικότερα παρουσιάστηκαν οι θετικές συνέπειες 
της κομποστοποίησης μέσω της αύξησης της οργανικής ουσίας του εδάφους και της 
αύξησης του εδαφικού αζώτου.  Επίσης τονίστηκαν οι πρακτικές δέσμευσης της 
οργανικής ουσίας που προέρχεται μέσω της ανακύκλωσης φυτικού υλικού κατά τη 
διαδικασία του κλαδέματος των ελαιόδεντρων, ως υλικό εδαφοκάλυψης και θρέψης. 
Επίσης επισημάνθηκε η σημαντικότητα της αξιοποίησης των παραπροϊόντων 
ελαιοτριβείου με εφαρμογή στο έδαφος, είτε απευθείας είτε μετά από κομποστοποίηση. 
 
21:00-21:10 
Παρουσίαση, από τον ερευνητή του ΙΕΑ Δρ. Β. Καββαδίας, των επιδράσεων από τη 
χρήση απόβλητων ελαιουργείων στη βελτίωση της γονιμότητας των εδαφών. Το βασικό 
συμπέρασμα που αποκόμισαν οι παραγωγή ήταν ότι μέσω της επιστροφής των 
αποβλήτων ελαιουργείων στο έδαφος είναι δυνατή η αύξηση της οργανικής ουσίας του 
εδάφους ενώ η συνεισφορά στην αζωτούχο λίπανση κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική. 
   



                                                                  

Έκθεση εκπαιδευτικών δράσεων Σελίδα 19 
 

21:10-21:30 
Στο τέλος της συγκεκριμένης εσπερίδας πραγματοποιηθήκαν ερωτήσεις από τους 
παραγωγούς ως προς την υλοποίηση του έργου, ακολούθησε εποικοδομητική 
συζήτηση μεταξύ αυτών και του επιστημονικού προσωπικού. Μέσω αυτής της 
συζήτησης προτάθηκαν λύσεις και έγινε πλήρως κατανοητό από τους παραγωγούς η 
σπουδαιότητα υλοποίησης του έργου για την δημιουργία ανταγωνιστικής και 
αποδοτικής ελαιοκομίας στην περιοχή των Πεζών Ν. Ηρακλείου.     
 
2. Δράσεις εκπαίδευσης παραγωγών στην περιοχή Πεζών (Ν. Ηρακλείου) 

 
Την 12/12/2012 πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση παραγωγών μελών ΕΑΣ/ΠΕΖΩΝ στα 
πλαίσια υλοποίησης του έργου OLIVECLIMA (LIFE11 ENV/GR/942). 
Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση παραγωγών, στα πλαίσια των δράσεων 
Α1, Α2, Α3, για τις διάφορες καλλιεργητικές πρακτικές από τους Δρ.  Γ. Κουμπούρης, 
Δρ. Γ. Ψαρράς, Δρ. Β. Καββαδίας, Δρ. Λ. Βαβουλίδου, Γ. Μιχαλόπουλος. Η 
συγκεκριμένη εκπαίδευση περιελάβανε εξειδικευμένες εισηγήσεις με βάση την 
επισκόπηση των ελαιώνων της ομάδας παραγωγών, θα πρέπει όμως να επισημανθεί 
ότι λόγω εργασιών συγκομιδής ελαιόκαρπου απουσίαζαν κάποιοι παραγωγοί (Εικόνα 
11).   
 

 
 

 
Εικόνα 11. Εκπαίδευση παραγωγών Ε.Α.Σ. Πεζών (Ν. Ηρακλείου). 

 
 
 
3. Εκπαιδευτικές δράσεις αγροτών, γεωπόνων και υπεργολάβων που υλοποιούν 
τις καλλιεργητικές επεμβάσεις (Α2, Α3) 
 
Στις 23/11/2012 πραγματοποιήθηκε κατάρτιση του γεωπόνου και του εργάτη Γιώργου 
Ορφανού από τον Γ. Μιχαλόπουλο στο αγρό, με θέμα τη δειγματοληψία εδάφους. 
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Στις 5/2/2013 πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση κλαδέματος παραγωγών, γεωπόνων και 
υπεργολάβων (Εικόνα 12), στα πλαίσια των δράσεων Α2, Α3, Β1, Β2, και C6 σε 
αγροτεμάχια της περιοχής Ε.Α.Σ. Πεζών (Νομό Ηρακλείου).  
 

   
 

   
Εικόνα 12. Εκπαίδευση υπεργολάβων σε θέματα κλαδέματος των ελαιόδεντρων και 

παραγωγών σε αγροτεμάχια της περιοχής Πεζών (Ν. Ηρακλείου). 

 
 

Επίσης πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση των παραγωγών και των υπεργολάβων για την 
αποτελεσματική εφαρμογή των καλλιεργητικών παρεμβάσεων από τους Δρ. Γ. 
Κουμπούρης (ΙΕΥΦ), Γ. Μιχαλόπουλος (ΡοδαξΑγρο), και Δρ. Κ. Γιαννοπολίτης 
(Αγρότυπος) (Εικόνα 13). Επιπρόσθετα έγινε εποικοδομητική συζήτηση μεταξύ 
αγροτών, γεωπόνων, υπεργολάβων και του επιστημονικού προσωπικού με σκοπό την 
από κοινού αποτελεσματική υλοποίηση του έργου η οποία θα προδώσει νέα δυναμική 
στην ελαιοπαραγωγή της περιοχής.       
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Εικόνα 13. Εκπαίδευση των παραγωγών και των υπεργολάβων για την αποτελεσματική 
εφαρμογή των καλλιεργητικών παρεμβάσεων, περιοχή Πεζών (Ν. Ηρακλείου).  
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4. Εκπαιδευτικές δράσεις αγροτών και υπεργολάβων που υλοποιούν τις 
καλλιεργητικές επεμβάσεις (Α2, Α3) 
 
Την 28/2/2013 πραγματοποιήθηκε από τον Δρ Γ. Κουμπούρη του ΙΕΥΦ, 
συμπληρωματική εκπαίδευση κλαδέματος και διαχείρισης κλαδιών κλαδέματος σε 
παραγωγούς και υπεργολάβους, στα πλαίσια των δράσεων Α2, Α3, Β1, Β2, C4 και C6 
σε αγροτεμάχια της περιοχής Ε.Α.Σ. Πεζών (Ν. Ηρακλείου), (Εικόνα 14). Επίσης 
πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τη διοίκηση για συντονισμό ενεργειών και 
επισκόπηση υλοποίησης εφαρμογών του έργου σε ελαιώνες στην περιοχή Πεζών (Ν. 
Ηρακλείου). Επιπρόσθετα πραγματοποιήθηκε δειγματοληψία ξηρού απόβλητου 
3φασικού ελαιοτριβείου στην περιοχή Πεζών Ν. Ηρακλείου.  
 

 
 

 
Εικόνα 14. Συμπληρωματική εκπαίδευση κλαδέματος, περιοχή Πεζών (Ν. Ηρακλείου).   

 
 
5. Εκπαιδευτικές γεωπόνων (Α2, Α3) 
Την 13/3/2013 πραγματοποιήθηκε  από τον Δρ Γ. Κουμπούρη του ΙΕΥΦ, εκπαίδευση 
γεωπόνων των Ομάδων Παραγωγών Πεζών Ν. Ηρακλείου για την εγκατάσταση 
συστήματος μέτρησης εδαφικής υγρασίας (Εικόνα 15), και για τη μέτρηση κλαδιών 
κλαδέματος (Εικόνα 16). Επίσης πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τη διοίκηση για το 
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συντονισμό ενεργειών και την επισκόπηση της υλοποίησης εφαρμογών του έργου σε 
ελαιώνες της περιοχής. Επίσης πραγματοποιήθηκε δειγματοληψία κλαδιών κλαδέματος 
για εργαστηριακές μετρήσεις.  
 
 

 
 

 
Εικόνα 15. Εκπαίδευση στην εγκατάσταση συστήματος μέτρησης εδαφικής υγρασίας, 

περιοχή Πεζών (Ν. Ηρακλείου).   

  
 

 
Εικόνα 16. Εκπαίδευση στην μέτρηση κλαδιών κλαδέματος, περιοχή Πεζών (Ν. 

Ηρακλείου).   
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6. Εκπαιδευτικές γεωπόνων και υπεργολάβων (Α2, Α3) 
 
Στις 4/4/2013 πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση γεωπόνων και υπεργολάβων, στα 
πλαίσια των δράσεων Α2, Α3, Β1, στην περιοχή της ΕΑΣ Πεζών. Αντικείμενο της 
κατάρτισης ήταν η προετοιμασία της κομποστοποίησης και η συζήτηση για τεχνικά 
θέματα εφαρμογής αποβλήτων ελαιοτριβείων στους ελαιώνες. Εκπαιδευτές ήταν ο Δρ. 
Γ. Ψαρράς και ο Δρ. Ν. Καβρουλάκης από το ΙΕΥΦ.  

 

6. Συμπεράσματα 
 
Ο στόχος του έργου OLIVECLIMA (LIFE11 ENV/GR/942) είναι η μελέτη και η εισαγωγή 
νέων καλλιεργητικών πρακτικών στην ελαιοκομία για τη μετατροπή της σε εργαλείο 
διαχείρισης της κλιματικής αλλαγής. Για το σκοπό αυτό επιλέχτηκαν τρεις ελαιοκομικές 
περιοχές για τη μελέτη του δυναμικού των περιοχών αυτών ως προς τη δυνατότητα 
αύξησης της δέσμευσης του διοξειδίου του άνθρακα από τα εδάφη, καθώς και για την 
μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Οι πιλοτικές περιοχές μελέτης 
αφορούν ελαιώνες παραγωγών στο Ν. Μεσσηνίας (Ο.Π. Νηλέας), στο Ν. Λασιθίου 
(Ε.Α.Σ. Μεραμβέλλου), και στο Ν. Ηρακλείου (Ε.Α.Σ. Πεζών). 
 
Στις συγκεκριμένες πιλοτικές περιοχές πραγματοποιήθηκαν από την έναρξη του έργου 
έως τον Απρίλιο του 2013 εκπαιδευτικές δράσεις σε παραγωγούς, και σε υπεργολάβους 
που υλοποιούν τις καλλιεργητικές επεμβάσεις (Α1, Α2, Α3).  
 
Αναλυτικότερα σε κάθε μια από τις πιλοτικές περιοχές πραγματοποιήθηκαν από το 
επιστημονικό προσωπικό των εμπλεκόμενων ερευνητικών ιδρυμάτων-φορέων: 
 
Α) Εκπαιδευτικές παρουσιάσεις σε σχέση με το στόχο του συγκεκριμένου έργου, τις 
διάφορες παρεμβάσεις και τα οφέλη που θα προκύψουν για τους παραγωγούς, την 
τοπική οικονομία καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος μειώνοντας τις εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα.  
 
Β) Εκπαιδεύσεις παραγωγών και υπεργολάβων για την αποτελεσματική εφαρμογή των 
καλλιεργητικών παρεμβάσεων. Πραγματοποιήθηκαν επίσης εκπαιδεύσεις υπεργολάβων 
σε θέματα κλαδέματος των ελαιόδεντρων σε αγροτεμάχια του έργου. 
 
Γ) Ενημερώσεις κατάρτισης των γεωτεχνικών των Ο.Π. για τις δειγματοληψίες και τις 
μετρήσεις του έργου καθώς επίσης και για τους περιοριστικούς παράγοντες εφαρμογής 
των διαφόρων καλλιεργητικών τεχνικών. Πραγματοποιήθηκαν επίσης εκπαιδεύσεις 
γεωπόνων για την εγκατάσταση συστήματος μέτρησης εδαφικής υγρασίας. 
 
Δ) Εποικοδομητικές συζητήσεις μεταξύ αγροτών, γεωπόνων, υπεργολάβων και του 
επιστημονικού προσωπικού με σκοπό την από κοινού αποτελεσματική υλοποίηση του 
έργου η οποία θα προδώσει νέα δυναμική στην ελαιοπαραγωγή της κάθε περιοχής.     
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Θα πρέπει σε αυτό το σημείο να αναφέρουμε ότι στο αμέσως επόμενο χρονικό 
διάστημα θα πραγματοποιηθεί μια ακόμα εκπαίδευση σε κάθε περιοχή μελέτης για την 
κομποστοποίηση και την εφαρμογή αποβλήτων. 
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7. Σύνοψη Έργου 
 
Το έργο oLIVE-CLIMA αποτελεί προσπάθεια να ανταπεξέλθει ο αγροτικός τομέας στις 
νέες προκλήσεις μέσω της μετατροπής της ελαιοκομίας σε εργαλείο διαχείρισης της 
κλιματικής αλλαγής. 
 

 


