
 

 

Πιλοτικό έργο - Ανάπτυξη μιας εργαλειοθήκης αγροτών για πρακτικές 

ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας από όλη την Ένωση (EC/DG AGRI) 

Ανοικτή πρόσκληση για Μελέτες Περίπτωσης 

Στα πλαίσια του πιλοτικού έργου που υλοποιείται για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής/DG AGRI, απευθύνουμε ανοικτή πρόσκληση για την υποβολή μελετών 

περίπτωσης που θα τροφοδοτήσουν την υπό εξέλιξη  μελέτη.  

Ενώ τα φυτοφάρμακα προστατεύουν τις καλλιέργειες, μπορεί να έχουν αρνητικές επιπτώσεις, π.χ. 

στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τα φυτοφάρμακα και η 

χρήση τους ρυθμίζονται αυστηρά σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

συμβάλλει στην επιβολή της βιώσιμης χρήσης των φυτοφαρμάκων μέσω της οδηγίας 2009/128/ΕΚ 

(οδηγία για τη βιώσιμη χρήση - SUD), η οποία μεταξύ άλλων προωθεί τη χρήση και την εφαρμογή 

τεχνικών ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας, και της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής,  περιλαμβάνει δε 

εργαλεία που υποστηρίζουν την εφαρμογή των αρχών της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας  ως αυτά  

θεσπίζονται στην οδηγία SUD. 

Ο κύριος στόχος του παρόντος πιλοτικού έργου είναι να παράσχει βασικές γνώσεις σχετικά με 

τους πιο υποσχόμενους τρόπους που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους γεωργούς, τους συμβούλους 

και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να περιορίσουν την εξάρτηση από τη χρήση φυτοφαρμάκων 

σε ολόκληρη την ΕΕ, όπως υποστηρίζεται στη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής "Από το 

αγρόκτημα στο πιάτο" και στο πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας.  

Οι ειδικοί στόχοι του πιλοτικού σχεδίου είναι: 

1. Παροχή μιας εκτενούς περιγραφής των διαθέσιμων σήμερα προσεγγίσεων (π.χ. 

πολιτικές, γεωργικές πρακτικές, τεχνολογίες, πρωτοβουλίες του ιδιωτικού τομέα και 

πιστοποιήσεις) για τη μείωση της εξάρτησης από τη χρήση φυτοφαρμάκων. Η μελέτη θα 

προβεί σε καταγραφή των πιο σχετικών εργαλείων, πολιτικών και κατευθυντήριων γραμμών 

που έχουν αναπτυχθεί και χρησιμοποιούνται στα κράτη μέλη, για την παρακολούθηση και 

πρόβλεψη επιβλαβών οργανισμών και ασθενειών, των τεχνολογιών (π.χ. βιολογική 

καταπολέμηση επιβλαβών οργανισμών με τη χρήση μικροοργανισμών/ιών, φερομονών, 

φυτικών εκχυλισμάτων) και των εναλλακτικών πρακτικών (π.χ. αμειψισπορά, συγκαλλιέργεια, 

μικτές καλλιέργειες, μη χημική ζιζανιοκτονία, γεωργία ακριβείας, ανθεκτικές ποικιλίες, 

υποστήριξη ωφέλιμων οργανισμών). Η περιγραφή θα περιλαμβάνει πρωτοβουλίες του 

ιδιωτικού τομέα και άλλες δημόσιες πολιτικές που προωθούν και υποστηρίζουν τη μείωση της 

εξάρτησης από τη χρήση φυτοφαρμάκων. 

2. Αξιολόγηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι προσεγγίσεις  που 

προσδιορίστηκαν στο στόχο 1 για τη μείωση της εξάρτησης από τη χρήση φυτοφαρμάκων και 

απόδειξη της αποτελεσματικότητάς τους, καθώς και των εμποδίων (πραγματικών ή 

αντιληπτών) που περιορίζουν την υιοθέτησή τους. Ειδικότερα, η μελέτη θα καταγράψει και θα 

αξιολογήσει τα εμπόδια και τους πιθανούς τρόπους υπέρβασής τους. Η μελέτη θα εξετάσει 

ειδικότερα τους ακόλουθους παράγοντες και περιορισμούς: 

- Οικονομικές πτυχές (π.χ. πρόσθετο κόστος σε σχέση με την προστιθέμενη αξία) που 

συνδέονται με παράγοντες αγροπεριβαλλοντικής μεταβλητότητας (π.χ. κλιματικοί, 

περιφερειακοί, ειδικοί για την καλλιέργεια παράγοντες), συμπεριλαμβανομένης της 

διαχείρισης κινδύνων (παρουσία ή απουσία συστημάτων ασφάλισης για απώλειες 

απόδοσης ή ποιότητας που σχετίζονται με παράσιτα); 

- Άλλες πτυχές που σχετίζονται με τη γνώση, τη διαθεσιμότητα και την 

προσβασιμότητα των πληροφοριών, τις διαθέσιμες ή επερχόμενες τεχνολογίες- και 

- Σχέσεις μεταξύ των γεωργών και των άλλων φορέων σε όλη την τροφική αλυσίδα. 

3. Να προτείνει συγκεκριμένες στρατηγικές για το πώς μπορούν να επεκταθούν οι 

καλές πρακτικές σε ολόκληρη την ΕΕ;  

4. Να δημιουργηθεί μια βάση δεδομένων σε ολόκληρη την ΕΕ που θα περιέχει τις 

σχετικές πληροφορίες και οδηγίες για να μπορέσουν οι γεωργοί και οι συμβουλευτικές 

υπηρεσίες να μειώσουν την εξάρτηση από τη χρήση φυτοφαρμάκων και να προσδιοριστεί μια 



 

 

κατάλληλη επικοινωνιακή στρατηγική για την όσο το δυνατόν ευρύτερη διάδοσή της στην ΕΕ.  

Τα συμπεράσματα της μελέτης αναμένεται να παράσχουν χρήσιμες πληροφορίες για μελλοντικές 

δράσεις σε επίπεδο ΕΕ και κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής της ΚΓΠ μετά το 

2020. 

Στο πλαίσιο αυτό, θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην ολοκληρωμένη διαχείριση των παρασίτων, όπως 

ορίζεται στην οδηγία SUD και στις κατευθυντήριες γραμμές των κρατών μελών. Θα χρησιμοποιηθούν 

ποικίλες μέθοδοι συλλογής δεδομένων για την τροφοδότηση των τεσσάρων θεμάτων της μελέτης, 

συμπεριλαμβανομένων των μελετών περιπτώσεων.  

Στόχοι και χρονοδιάγραμμα των μελετών περίπτωσης 

Θα διεξαχθούν 12 μελέτες περίπτωσης με στόχο να εντοπιστούν και να αναδειχθούν μεθόδοι  για 

τη μείωση της εξάρτησης από τη χρήση φυτοφαρμάκων, με βάση συγκεκριμένα παραδείγματα 

όπου έχουν εισαχθεί σημαντικά μέτρα ή/και πολιτικές Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (ΟΔ) από το 2010. 

Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στις οκτώ αρχές της ΟΔ (όπως ορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ της οδηγίας 

SUD) και στον τρόπο με τον οποίο έχουν εισαχθεί. 

Η παρούσα πρόσκληση για την εκπόνηση περιπτωσιολογικών μελετών απευθύνεται σε 

διάφορους φορείς που ασκούν δραστηριότητες στον τομέα αυτό, συμπεριλαμβανομένων των 

γεωργών, των συμβούλων, των ερευνητικών ή/και τεχνολογικών ινστιτούτων, καθώς και των 

αρμόδιων αρχών.  

• Οι μελέτες περίπτωσης θα πραγματοποιούνται σε εθελοντική βάση και θα συνίστανται σε 

συζητήσεις και ανταλλαγή απόψεων με την ομάδα μελέτης, θα εστιάζοντας στις συνθήκες, τα 

εμπόδια και τις κινητήριες δυνάμεις που έπαιξαν ρόλο στη μείωση της εξάρτησης από τη χρήση 

φυτοφαρμάκων. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στα εμπόδια που θα μπορούσαν να 

αποθαρρύνουν τους αγρότες από το να δράσουν, καθώς και στους τρόπους με τους οποίους 

τα εμπόδια αυτά ξεπεράστηκαν/θα μπορούσαν να ξεπεραστούν; 

• Οι μελέτες περιπτώσεων θα καλύπτουν δραστηριότητες σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. 

Καλούνται επίσης να συμμετάσχουν σε αυτή την ανοικτή πρόσκληση πρωτοβουλίες που έχουν 

αναληφθεί εκτός της ΕΕ;  

• Οι μελέτες περίπτωσης θα διεξαχθούν κατά την περίοδο Μαΐου-Σεπτεμβρίου 2021; 

• Για κάθε μελέτη περίπτωσης θα συνταχθεί έκθεση η οποία θα διανεμηθεί ευρέως στο τέλος 

του πιλοτικού έργου1. 

Εάν ενδιαφέρεστε για αυτή την ανοικτή πρόσκληση, παρακαλούμε συμπληρώστε το σχετικό 

Έντυπο  στην επόμενη σελίδα και επιστρέψετε το  σε εμάς μέχρι τις 21/04/2021. Για περισσότερες 

πληροφορίες, σας προσκαλούμε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου στη διεύθυνση 

https://agrilpm.eu/ ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο agriipm@arcadia-international.net.

 
1 Σύμφωνα με τις υποχρεώσεις προστασίας δεδομένων και εμπιστευτικότητας του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός 
Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων). 

https://agrilpm.eu/
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Ονομασία της πρωτοβουλίας: ………………………………………………………………………………………………… 

Συντεταγμένες του επικεφαλής του έργου: ………………………………………………………………………… 

Παράσιτα-στόχοι: ………………………………………………………………………………….……….……….……………. 

Καλλιέργειες-στόχοι: …………………………………………………………………………….……………………………… 

Γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής: ……………………………………………………………………….…………………… 

Στόχοι: …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Ημερομηνία έναρξης: …………………………………………………………………………………….………………………. 

Προϋπολογισμός της πρωτοβουλίας: …………………………………………………………………….…………….. 

Παράγοντες που εμπλέκονται στο έργο (συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής της 

τυπολογίας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων): 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Περιγραφή της πρωτοβουλίας (1/2 σελίδα το πολύ): 

 

 

 

 

Αποτελέσματα που έχουν παρατηρηθεί μέχρι σήμερα (1/2 σελίδα το πολύ): 

 

 

 

 

Παράγοντες επιτυχίας, σημεία εμπόδια και περιορισμοί κατά την υλοποίηση  της 

πρωτοβουλίας (1/2 σελίδα το πολύ): 

 

 

 

 

Κίνητρα συμμετοχής στην ανοικτή πρόσκληση (1/2 σελίδα το πολύ): 

 

 

 

 

Παρακαλείστε να υποβάλετε το συμπληρωμένο έντυπο στην agriipm@arcadia-

international.net έως τις 21/04/2021. Για περισσότερες πληροφορίες, σας προσκαλούμε 

να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου (AGRI IPM). 
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