ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ ΟΙΟΘΙΖΡΩΚΔΛΖ ΘΑΗ ΑΠΟΣΔΙΔΚΑΣΗΘΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ
ΣΖ ΚΔΘΟΓΟΙΟΓΗΑ ΘΑΣΑΠΟΙΔΚΖΖ ΣΟΤ ΓΑΘΟΤ
Η Γ.Δ ηνπ ΓΔΩΤΔΔ Π.Κ ζε πξφζθαηε ζπλεδξίαζε ηεο ζπδήηεζε δηεμνδηθά ην ζέκα ηεο δαθνθηνλίαο,
πξνθεηκέλνπ λα πξνηαζεί κηα απνηειεζκαηηθφηεξε, επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλε, πξνζέγγηζε ζηελ
αζθνχκελε ηα ηειεπηαία ρξφληα κεζνδνινγία ηεο δαθνθηνλίαο ησλ δνισκαηηθψλ ςεθαζκψλ θαη λα
δνζεί ην εξέζηζκα γηα πηινηηθή εθαξκνγή ελαιιαθηηθψλ κεζφδσλ.
Η Γ.Δ ηνπ ΓΔΩΤΔΔ Π.Κ έρεη ήδε εθθξάζεη ηελ άπνςε, φηη ην ιάδη δελ είλαη έλα απιφ αγξνηηθφ
πξντφλ. Δίλαη έλα δηαηξνθηθό αγαζό πςειήο αμίαο, ε βάζε ηεο θξεηηθήο δηαηξνθήο, ην
πεξηβάιινλ ηνπ λεζηνύ, ε ηζηνξία ηνπ, ν πνιηηηζκόο ηνπ. Με βάζε ηα παξαπάλσ ε
θαηαπνιέκεζε ηνπ δάθνπ εθηόο από εληνκνινγηθό θαη γεσξγό-νηθνλνκηθό είλαη θαη ζέκα
νηθνινγηθό, δεκόζηαο πγείαο θαη πνιηηηθό.
Γηαρξνληθά (απφ ην 2004) ε Γ.Δ αζρνιείηαη κε ην ζέκα ππνβάιινληαο πξνηάζεηο γηα βειηηζηνπνίεζε
ηεο κεζφδνπ εθαξκνγήο ηεο δαθνπξνζηαζίαο, πξνο ηνπο εθάζηνηε αξκνδίνπο (ΥΠ.Α.Α.Τ, Ν.Α), νη
νπνίνη επηδεηθηηθά φια απηά ηα έηε θψθεπαλ. Όκσο, κε δεδνκέλε ηελ πνιηηηθννηθνλνκηθή ζπγθπξία
πνπ πεξλά ε ρψξα καο, δελ επηηξέπνληαη πιένλ θαηλφκελα αηνικίαο, αζηνρηώλ, αδξάλεηαο,
απφ νπνπδήπνηε θαη νπνηνλδήπνηε θαη αλ πξνέξρνληαη, αθνχ ν ηνκέαο ηνπ ειαηνιάδνπ είλαη
θξίζηκνο γηα ηελ νηθνλνκία ηφζν ησλ λνηθνθπξηψλ φζν θαη ηεο Κξήηεο.
Δίλαη ε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ζα πξέπεη φινη, πνιηηεία, ηνπηθή απηνδηνίθεζε, ππεξεζηαθνί παξάγνληεο,
επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ, ππνζηεξηθηηθφ ηερληθφ δπλακηθφ θαη παξαγσγνί λα ιεηηνπξγήζνπλ ν
θαζέλαο απφ ηελ πιεπξά ηνπ, αιιά θαη ζαλ νκάδα κε ηελ αξκφδνπζα ππεπζπλφηεηα θαη
δενληνινγία.
ην πιαίζην απηό ε ΓΔ σο ν επηζηεκνληθόο θνξέαο πνπ θέξεη ηελ επζύλε λα ππνβάιιεη
πξνηάζεηο ζηελ πνιηηεία:
ήξζε ζε επαθή κε ζεκαληηθό αξηζκό έκπεηξσλ επηζηεκόλσλ,
αληάιιαμε πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ηξόπν θαηαπνιέκεζεο ζε άιιεο επξσπατθέο ρώξεο
κειέηεζε ηηο απνινγηζηηθέο εθζέζεηο δαθνθηνλίαο γηα ηνλ θάζε λνκό πνπ
παξνπζηάδνπλ ηελ % πνζνηηθή δεκία θαη ηελ αληίζηνηρε νηθνλνκηθή, ην θόζηνο θαη
ελ ηέιεη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο κεζνδνινγίαο
έιαβε ππόςε ηεο ηα αζθνύκελα
θαζήθνληα από ηνπο ηνκεάξρεο θαη ηνπο
παγηδνζέηεο
έιαβε ππόςε ηεο ηελ κεζνδνινγία ηεο αλάδεημεο ησλ εξγνιάβσλ ςεθαζκνύ
έιαβε ππόςε ηεο ηελ ζπλδξνκή ησλ Γήκσλ ζην πιαίζην ηνπ θνηλσληθνύ ειέγρνπ
θαη αθνχ αλέιπζε φια απηά ηα δεδνκέλα, πξνζδηφξηζε ηελ εκπινθή, ηνλ ξφιν θαη ηηο αζηνρίεο ησλ
παξαγφλησλ φισλ ησλ επηπέδσλ θαη θαηέιεμε ζε πξνηάζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή θαηαπνιέκεζε
ηνπ Γάθνπ.
ΓΔΛΗΘΑ
Ο ηξφπνο θαηαπνιέκεζεο ηνπ Γάθνπ ζηελ Κξήηε, πνπ εθαξκφδεηαη γηα 10εηίεο, είλαη ε κέζνδνο ηεο
καδηθήο θαηαπνιέκεζεο κε δνισκαηηθνχο ςεθαζκνχο.
Η κέζνδνο ζηεξίδεηαη ζηελ ζπιινγή δεδνκέλσλ επνρηαθήο δηαθχκαλζεο ηνπ πιεζπζκνχ κε δίθηπν
γπάιηλσλ παγίδσλ, ζηελ αμηνιφγεζε ησλ δεδνκέλσλ απφ επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ (ηνκεάξρεο &
επφπηεο) θαη ζηελ εθαξκνγή ςεθαζκψλ ηε θαηάιιειε ρξνληθή πεξίνδν (πξηλ ηελ δαθνπξνζβνιή).
Η επηηπρία ηεο θαηαπνιέκεζεο ζρεηίδεηαη κε
ηελ έγθαηξε θαη αληηπξνζσπεπηηθή ηεο πεξηνρήο παγηδνζεζία.
o Πξνυπφζεζε: ν αθξηβήο εληνπηζκφο ησλ ζέζεσλ απφ ηνπο εηδηθνχο επηζηήκνλεο
(επφπηεο , ηνκεάξρεο) θαη ε παξνπζία ηνπ αλαγθαίνπ αξηζκνχ παγηδνζεηψλ.
ηελ έγθαηξε αμηνιόγεζε ησλ επξεκάησλ - δεδνκέλσλ
o Πξνυπφζεζε: ε παξνπζία ηνπ αλαγθαίνπ αξηζκνχ γεσπφλσλ ηνκεαξρψλ .
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ηελ έγθαηξε θαη νξζή εθαξκνγή ησλ ςεθαζκώλ
o Πξνυπφζεζε: ε έγθαηξε πξνκήζεηα ησλ θπηνπξνζηαηεπηηθψλ ζθεπαζκάησλ, ε
παξνπζία ηνπ αλαγθαίνπ αξηζκνχ ςεθαζηψλ θαη ε ηθαλφηεηα ηνπο γηα ηελ
απνηειεζκαηηθή θεηέιζε ηνπ έξγνπ
Άιινπο παξάγνληεο φπσο:
o νη θαηξηθέο ζπλζήθεο: π.ρ. νη δπλαηνί άλεκνη θαηά ην θξίζηκν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ
πξέπεη λα γίλεη έλαο ςεθαζκφο, θαζπζηεξνχλ ηελ εθαξκνγή ηνπ θαη επλννχλ ηηο
δαθνπξνζβνιέο. Αληίζεηα νη πςειέο ζεξκνθξαζίεο δελ επλννχλ ηελ εμέιημε ηνπ
βηνινγηθνχ θχθινπ ηνπ εληφκνπ (ζεξκνθξαζίεο πάλσ απφ 32 νC αλαζηέιινπλ ηελ
δξαζηεξηφηεηα ησλ ελειίθσλ).
o ην πνζνζηφ θαξπνθνξίαο: ζε πεξηνρέο κε πνζνζηά θαξπνθνξίαο κεηαμχ 25 % & 40%
ηα απνηειέζκαηα ηεο θαηαπνιέκεζεο, ππνιείπνληαη απηψλ ζε πεξηνρέο κε
θαξπνθνξίεο κεγαιχηεξεο ηνπ 70%.
Τν πθηζηάκελν ζχζηεκα θαηαπνιέκεζεο ζηεξίδεηαη ζε κηα ππξακηδνεηδή δηάξζξσζε κε ξφινπο ζε
θάζε επίπεδν πνπ πάληα δελ επηηξέπνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο κεζφδνπ:
ην ΤΠ. Α. Α. Σ έρεη θεληξηθφ ξφιν πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ νξηδόληηα πξνζέγγηζε σο
πξνο
 ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ παλειιελίσο, ρσξίο λα ιακβάλεη ππφςε ηηο ηδηαίηεξεο
θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο π.ρ ηεο Κξήηεο.
 ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ αξηζκνχ ησλ πξνζιήςεσλ ηνπ αλαγθαίνπ πξνζσπηθνχ (ηνκεαξρψλ θαη
παγηδνζεηψλ) θαη
 ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θφζηνπο ηεο κεζφδνπ αλά πεξηθέξεηα
Η Πεξηθέξεηα κε ηηο Πεξηθεξεηαθέο Δλόηεηεο δηαρεηξίδνληαη δηνηθεηηθά ηηο πξνζιήςεηο
πξνζσπηθνχ θαη ηελ αλάζεζε ησλ ςεθαζκψλ ζε εξγνιάβνπο.
Οη Γ. Α. Ο. Θ ησλ Π.Δ έρνπλ αθελφο ηελ επηζηεκνληθή επζχλε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη
αθεηέξνπ ηνλ έιεγρν ηεο νξζήο εθαξκνγήο ηνπ.
Οη Δξγνιάβνη ησλ ςεθαζκώλ: κπνξεί λα είλαη ΔΑΣ πνπ αλαζέηνπλ ππεξγνιαβία ζε
ζπλεηαηξηζκνχο, κπνξεί λα είλαη Α. Σ , Γήκνη ή Ιδηψηεο.
Παξάιιειε ππνζηήξημε από ηα Δπηζηεκνληθά θαη Δξεπλεηηθά Ηλζηηηνύηα ηνπ λεζηνύ
Τν Ιλζηηηνχην Υπνηξνπηθψλ Φπηψλ & Διαίαο Φαλίσλ ζπκκεηέρεη ηα ηειεπηαία 20 ρξφληα
πεξίπνπ κε ηηο ζπγθξηηηθέο πεηξακαηηθέο εξγαζίεο ηνπ δάθνπ.
Τν εξγαζηήξην Δληνκνινγίαο ηνπ Ιλζηηηνχηνπ Ακπέινπ θαη Πξνζηαζίαο Φπηψλ Ηξαθιείνπ
επίζεο έρεη πεηξακαηηθά δεδνκέλα θαη απνηειέζκαηα ρζεηηθά κε ηηο κεζφδνπο θαηαπνιέκεζεο
Τν Πεξηθεξεηαθφ Κέληξν Πξνζηαζίαο Φπηψλ θαη Πνηνηηθνχ Διέγρνπ έρεη παξάμεη ζεκαληηθφ
έξγν ζρεηηθά κε ηηο κεζνδνινγίεο θαηαπνιέκεζεο ηνπ δάθνπ
Απφ απηή ηελ δηάξζξσζε απνπζηάδνπλ, νη Γήκνη (ζε επίπεδν Θεζκνχ) θαη νη Παξαγσγνί (ζην
επίπεδν ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ δηελέξγεηα ησλ ςεθαζκψλ θαη ειέγρνπ ηεο εθαξκνγήο).
Δίλαη απηνλόεην όηη ε επηηπρία ηεο δαθνθηνλίαο ζρεηίδεηαη κε ηνλ πςειό επαγγεικαηηζκό
όισλ ησλ ζπληειεζηώλ ηεο.
ΤΦΗΣΑΚΔΛΖ ΘΑΣΑΣΑΖ - ΠΑΡΔΚΒΑΔΗ Δ ΘΑΘΔ ΣΑΓΗΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑΣΟ:
Α. Γαθνπαγίδεο:
Η. Πνπ αλαξηώληαη ζήκεξα: Σπλήζσο θνληά ζηνπο δξφκνπο γηα λα εμππεξεηείηαη ν παγηδνζέηεο
ζην γξήγνξν έιεγρν θαη αιιαγή ηνπο. Ο αξηζκφο ηνπο κάιηζηα είλαη πνιχ κηθξφο ζε ζρέζε κε ηηο
αλάγθεο ηεο θάζε πεξηνρήο ιφγσ ηεο δξαζηηθήο κείσζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ παγηδνζεηψλ θαζέλαο απφ
ηνπο νπνίνπο θαιείηαη λα εμππεξεηεί δχν ή θαη ηξία δεκνηηθά δηακεξίζκαηα.
Πνπ ζα έπξεπε λα αλαξηψληαη :
Τν δίθηπν παγίδεπζεο πξέπεη
λα ηνπνζεηείηαη ζε
αληηπξνζσπεπηηθέο πεξηνρέο κε εδαθνινγηθή θαη θιηκαηηθή νκνηνγέλεηα πξνθεηκέλνπ λα έρνπκε ηηο
απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο βηνινγίαο ηνπ εληφκνπ (εμέιημε ησλ δαθνπιεζπζκψλ, γνληκφηεηα ησλ
ζειπθψλ) θαη λα ιακβάλνληαη ππφςε νη ηνπηθέο «εζηίεο» πξνζβνιψλ.
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Πσο ζα βξεζνχλ νη ζσζηέο ζέζεηο αλάξηεζεο: κε αμηνπνίεζε ησλ κέρξη ηψξα δεδνκέλσλ ζην
επίπεδν:
Τσλ δαθνζπιιήςεσλ
Τσλ πξνζβνιψλ ηνπ ειαηνθάξπνπ (δεηγκαηνινγηθέο θαη ηειηθέο πξνζβνιέο).
Τσλ ραξηψλ ζε θάζε πεξηνρή.
Δίλαη απαξαίηεηε ε ειεθηξνληθή θαηαγξαθή φισλ ησλ δεδνκέλσλ ζε θάζε πεξηνρή κε ζήκαλζε ηεο
έληαζεο ηνπ πξνβιήκαηνο.
ηόρνο: Ζ δεκηνπξγία ελόο ράξηε κε ηα ζεκεία πνπ ζα πξέπεη λα αλαξηηόληαη νη παγίδεο, ν
νπνίνο ζα δίδεηαη ζηνπο παγηδνζέηεο ζηελ αξρή ηεο πεξηόδνπ. Ο γεσπόλνο ηνκεάξρεο ζα
έρεη επίζεο απηόλ ηνλ ράξηε όρη κόλν γηα ηνλ έιεγρν ηνπ παγηδνζέηε αιιά θπξίσο γηα ηελ
βειηίσζε ηνπ δηθηύνπ κε βάζε ηα δεδνκέλα θάζε ρξόλνπ.
ΗΗ. Πόηε αλαξηώληαη: Σπλήζσο ην πξψην 10κεξν ηνπ Ινπλίνπ
Πφηε ζα έπξεπε λα αλαξηψληαη: Απφ ηηο αξρέο Μαΐνπ γηα λα δψζνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηνπο αξρηθνχο
πιεζπζκνχο ηνπ δάθνπ θαη ηελ έγθαηξε έλαξμε ησλ ςεθαζκψλ παξφηη ν ειαηφθαξπνο δελ είλαη
επηδεθηηθφο πξνζβνιήο.
Β. Ψεθαζκνί:
Ι. Έλαξμε:
Τη ζπκβαίλεη ζήκεξα: Οη ςεθαζκνί εθηεινχληαη κε εληνιή πνπ δίδεηαη απφ ηηο 4 Γ.Α.Ο.Κ ηνπ λεζηνχ,
φηαλ έρνπλ ηα δεδνκέλα (δαθνζπιιήςεηο, αλάιπζε ησλ δεηγκάησλ θηι). Με βάζε ηελ ζπλήζε
πξαθηηθή ε δηαδηθαζία ςεθαζκψλ δελ μεθηλάεη πξηλ απφ ην ηξίην 10ήκεξν ηνπ Ινπλίνπ επεηδή δελ
έρεη ηνπνζεηεζεί έγθαηξα ην απαξαίηεην πξνζσπηθφ (παγηδνζέηεο θαη ηνκεάξρεο).
Τη ζα έπξεπε λα ζπκβαίλεη : Η ρξνληθή έλαξμε ησλ ςεθαζκψλ λα πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ηηο
ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο - αλάγθεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ειαηνδέληξσλ. Π.ρ ζε πεξηνρέο κε κεγάιεο
δαθνπξνζβνιέο θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο, ή ζε πεξηνρέο κε πςειφ πνζνζηφ αζπγθφκηζησλ
ειαηψλσλ φπνπ ππάξρνπλ πςειφηεξνη πιεζπζκνί δάθνπ, ε πξψηε επέκβαζε ρξνληθά πξνεγείηαη απφ
ηηο ππφινηπεο πεξηνρέο. Δπίζεο ζε πεξηνρέο κε ηδηαίηεξα κηθξνθιίκαηα εληφο κηαο ηνπηθήο θνηλφηεηαο
πνπ απνηεινχλ ζπλήζσο ηελ εζηία κφιπλζεο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο, ζα έπξεπε λα μεθηλάεη
εγθαηξφηεξα ε πξψηε εθαξκνγή ζε ζρέζε κε ηελ ππφινηπε θνηλφηεηα.
ΙΙ. Δθαξκνγή:
Τη ζπκβαίλεη ζήκεξα: Η εθαξκνγή βάζε ησλ έγγξαθσλ νδεγηψλ ησλ ΓΑΟΚ δηελεξγείηαη κε
ζπλεξγεία εδάθνπο (ζπλήζσο αιινδαπνί εξγάηεο) κε ειθπζηήξεο ή κε ςεθαζηήξεο πιάηεο.
Πξνβιήκαηα
ζηελ πεξίπησζε ηνπ ςεθαζκνχ κε ειθπζηήξεο,
 Τν ςεθαζηηθφ δηάιπκα – δφισκα, γηα επθνιία, ηαρχηεηα θαη κεγαιχηεξν νηθνλνκηθφ
φθεινο ησλ εξγνιάβσλ, εθαξκφδεηαη ζηελ εμσηεξηθή πιεπξά ηνπ δέλδξνπ, κε
απνηέιεζκα λα είλαη κεησκέλεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηδηαίηεξα ζε πεξηφδνπο κε πνιχ
πςειέο ζεξκνθξαζίεο
 Γελ δηελεξγείηαη ςεθαζκφο ζε ειαηψλεο πνπ είλαη πεξηθξαγκέλνη κε απνηέιεζκα λα
παξακέλεη ελεξγή εζηία κφιπλζεο ζε κηα πεξηνρή.
ζηελ πεξίπησζε ζπλεξγείσλ κε ςεθαζηήξεο πιάηεο,
 ζπλήζσο δελ αθνινπζνχληαη νη νδεγίεο γηα ηελ ζσζηή εθαξκνγή,
 δελ γίλεηαη νξζή δηαζπνξά ηνπ ςεθαζηηθνχ πιηθνχ κε απνηέιεζκα λα
«ππεξςεθάδνληαη» ειαηφδεληξα θνληά ζνπο δξφκνπο θαη λα «ππνςεθάδνληαη» ηα
απνκαθξπζκέλα.
Τη ζα έπξεπε λα ζπκβαίλεη :
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Οη εξγνιάβνη ησλ ςεθαζκψλ λα είλαη πηζηνπνηεκέλνη σο πξνο ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα
δηελεξγνχλ απηνχο ηνπο ςεθαζκνχο
Οη ςεθαζηέο λα είλαη εθπαηδεπκέλνη θαη αλ είλαη εθηθηφ θαη πηζηνπνηεκέλνη
Οη παξαγσγνί ζε θάζε ηνπηθή θνηλσλία λα ζπκκεηέρνπλ ζηνπο ςεθαζκνχο θάησ απφ ηελ
επηζηεκνληθή θαζνδήγεζε ησλ γεσπφλσλ ηνκεαξρψλ.

Γ. Δπηζηεκνληθή θαζνδήγεζε θαη επίβιεςε:
Τη ζπκβαίλεη ζήκεξα: Οη Γεσπφλνη επφπηεο δαθνθηνλίαο ζε θάζε Γ.Α.Ο.Κ δελ έρνπλ κεγάια
πεξηζψξηα άζθεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, επεηδή εμαξηψληαη απφ ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ηνκεαξρψλ,
ησλ παγηδνζεηψλ αιιά θαη ηελ πξνκήζεηα ησλ πιηθψλ. Η ζπλήζεο πξαθηηθή ππαγνξεχεη φηη απηή ε
δηαδηθαζία νινθιεξψλεηαη έσο ηηο αξρέο ηνπ Ινπλίνπ. Ιδηαίηεξα θαηά ηα δχν πξνεγνχκελα ρξφληα
ζην πιαίζην ησλ νξηδφληησλ πεξηθνπψλ ν αξηζκφο ησλ ηνκεαξρψλ θαη παγηδνζεηψλ κεηψζεθε θαηά
60%. Έηζη νη δπλαηφηεηεο ζην επίπεδν ηεο αλαγθαίαο θαζνδήγεζεο, εθπαίδεπζεο θαη επίβιεςεο
φισλ ησλ θάζεσλ ηεο δαθνπξνζηαζίαο ζηελ νπζία είλαη αλχπαξθηεο γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηξφπν
θαηαπνιέκεζεο ηνπ δάθνπ.
Σηα παξαπάλσ πξέπεη λα πξνζζέζνπκε ην νηθνλνκηθφ πξφβιεκα ησλ ηνκεαξρψλ (ησλ
θαζπζηεξήζεσλ ζηηο πιεξσκέο, ηελ θαηάξγεζε ηεο εθηφο έδξαο απνδεκίσζεο θαη ηεο ακνηβήο 0,15
ιεπηά ην ρηιηφκεηξν γηα ηελ ρξήζε ησλ ηδησηηθψλ απηνθηλήησλ ηνπο ζηνπο ρσκαηφδξνκνπο, φηαλ ε
ηηκή ηεο βελδίλεο είλαη 2,00 €). Απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ είλαη νη ηνκεάξρεο λα
αλαγθάδνληαη από ηηο ζπλζήθεο θαη λα πεξηνξίδνληαη ζηηο αλαιύζεηο ησλ δεηγκάησλ γηα 20
πεξίπνπ ηνπηθέο θνηλόηεηεο, ν θαζέλαο θαη ηελ ζπκπιήξσζε ησλ αλαγθαίσλ δειηίσλ.
Τη ζα έπξεπε λα ζπκβαίλεη :
Οη λένη ηνκεάξρεο λα πξνζιακβάλνληαη αξρέο Μαΐνπ,
λα εθπαηδεχνληαη ζηελ ειαηνθνκία, ηα γεσγξαθηθά ζπζηήκαηα πιεξνθνξηψλ, ηε δαθνθηνλία
θαη ηα ζέκαηα αζθάιεηαο ηεο εθαξκνγήο εληαηηθά γηα κία πιήξε εβδνκάδα.
λα ελεκεξψλνληαη γηα ηνλ ηνκέα ηνπο,
λα κειεηνχλ ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ ηνκέα ηνπο απφ ηηο πξνεγνχκελεο ρξνληέο,
λα ειέγρνπλ ηνπο ράξηεο θαη λα ζεκεηψλνπλ θαη λα ζρεδηάδνπλ ηνλ ηξφπν δξάζεο γηα ηελ
ηξέρνπζα ζεδφλ,
λα επηθνηλσλνχλ κε ηα ζπλεξγεία θαη ηνπο παγηδνζέηεο γηα λα ηνπο θαηεπζχλνπλ θαη λα ηνπο
εθπαηδεχζνπλ.
Γηα λα είλαη δπλαηά ηα παξαπάλσ ην επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ ηεο Γαθνθηνλίαο λα επαλέιζεη ζηα
επίπεδα ηνπ 2009.
Γ. Πεξηθέξεηα & Πεξηθεξεηαθέο Δλόηεηεο
Τη ζπκβαίλεη ζήκεξα: Παξφηη ε θαηάζηαζε έρεη δπζθνιέςεη δξακαηηθά ηα 2 ηειεπηαία ρξφληα κε ηηο
απνθάζεηο ηεο Κεληξηθήο Κπβέξλεζεο
ε δηαρείξηζε ηεο
Γαθνθηνλία δελ έρεη αιιάμεη. Οη
πξνθεξχμεηο αλάζεζεο ησλ ςεθαζκψλ δελ ιακβάλνπλ ππφςε ηα λέα δεδνκέλα, θαη δελ θαίλεηαη λα
ππάξρεη θάπνην ζρέδην ελίζρπζεο ηνπ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ ησλ ΓΑΟΚ γηα ηελ πεξίνδν ηεο
δαθνθηνλίαο.
Τη ζα έπξεπε λα ζπκβαίλεη : Η Πεξηθέξεηα ζα έπξεπε λα δηεθδηθήζεη ηελ απηνλνκία πινπνίεζεο ηνπ
έξγνπ απφ ην ΥΠΑΑΤ. Οη Π.Δ λα απαηηήζνπλ απφ ηνπο εξγνιάβνπο ςεθαζκψλ ηελ δηάζεζε ηερληθήο
ζηήξημεο απφ γεσπφλν ηδηψηε πνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ηνκεάξρεο ζα δηαζθαιίδνπλ ηελ νξζή
εθαξκνγή ησλ ςεθαζκψλ Να κεξηκλήζνπλ γηα ηελ έγθαηξε παξάδνζε φισλ ησλ απαξαίηεησλ
πιηθψλ γηα ηνπο ςεθαζκνχο. Να κειεηήζνπλ θάζε δπλαηφηεηα αλαδηάηαμεο πξνζσπηθνχ γηα ηηο
αλάγθεο ηεο δαθνθηνλίαο.
Δ. Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ
Τη ζπκβαίλεη ζήκεξα: Τν Υπνπξγείν αζρνιείηαη κε ηελ δαθνθηνλία κφλν γηα λα κεηψζεη ην θφζηνο
ηεο. Έηζη κε δηαδνρηθέο απνθάζεηο ηνπ ην 2010 θαη ην 2011 γηα κεηψζεηο πξνζσπηθνχ (ηνκεάξρεο,
παγηδνζέηεο) έρεη θαηαζηήζεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο Γαθνθηνλίαο κηα ακθίβνιε δηαδηθαζία. Γηα ην
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ζέκα απηφ ην Δπηκειεηήξην καο έρεη εθθξάζεη ηηο ζέζεηο ηνπ ζην Γειηίν Τχπνπ ηεο 3/6/2011 νη
νπνίεο ηζρχνπλ θαη ζήκεξα.
Τη ζα έπξεπε λα ζπκβαίλεη : Τν Υπνπξγείν φθεηιε λα αληηιεθζεί φηη ε εμνηθνλφκεζε απφ ηελ
κείσζε ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ αζρνιείηαη κε ηελ δαθνθηνλία είλαη κηθξφηεξε ηνπ Δζληθνχ εηζνδήκαηνο
πνπ ράλεηαη αιιά θαη ησλ εηζθνξψλ πξνο ην αληίζηνηρν ηακείν. Έπξεπε λα κειεηήζεη ηα νηθνλνκηθά
ζηνηρεία ησλ δχν ηειεπηαίσλ εηψλ θαη λα δηαπηζηψζεη φηη ην «θέξδνο» είλαη πνιχ κηθξφηεξν απφ ηελ
δεκηά. Θξίζηκεο ζεκαζίαο είλαη ε έγθαηξε εμαζθάιηζε ησλ θνλδπιίσλ γηα ηηο ακνηβέο ηνπ
πξνζσπηθνύ. Η εμφθιεζε ησλ δεδνπιεπκέλσλ ζην εξγαηηθφ πξνζσπηθφ ζα δηαζθαιίζεη πνηνηηθφ
πξνζσπηθφ. Δπηζπκεηφ είλαη ε εμφθιεζε ελφο ςεθαζκνχ πξηλ απφ ηνλ επφκελν.
ηόρνο: Να δηαζέζεη ηηο απαηηνχκελεο πηζηψζεηο γηα ηελ πξφζιεςε ηνπ πξνζσπηθνχ ζηα επίπεδα
ηνπ 2009.
Σ. Δ.Α.. θαη Αγξνηηθνί πλ/κνί
Τη ζπκβαίλεη ζήκεξα:
Φξεζηκνπνηνχλ ηελ εξγνιαβία ηεο Γαθνθηνλίαο σο κηα πξνζνδνθφξα
νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα. Γελ εμεηάδνπλ πσο ζα κπνξνχζαλ αμηνπνηψληαο ην επηζηεκνληθφ
πξνζσπηθφ ηνπο (γεσπφλνπο) θαη ελεξγνπνηψληαο ηα θαιχηεξα κέιε ηνπο λα δεκηνπξγήζνπλ ηα
θαιχηεξα δπλαηφλ ζπλεξγεία ςεθαζκνχ.
Τη ζα έπξεπε λα ζπκβαίλεη : Οη ΔΑΣ ζα έπξεπε λα απνδεηνχλ νη ίδηνη ηελ βειηίσζε θαη ηελ
απνδνηηθφηεξε εθαξκνγή ησλ ςεθαζκψλ. Πξνο ηνχην ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνπο
γεσπφλνπο πνπ δηαζέηνπλ θαη λα θάλνπλ ηελ θαιχηεξε δπλαηή επηινγή ζηα ζπλεξγεία. Οη ζπλ/κνη
ππεξγνιάβνη ζα έπξεπε λα βιέπνπλ ηελ δαθνθηνλία σο ππνρξέσζε γηα ηελ βειηίσζε ηνπ γεσξγηθνχ
ηνπο εηζνδήκαηνο θαη φρη ζαλ κεξνθάκαην. Δίλαη εληειώο αθαηαλόεην λα απαηηείηαη επίβιεςε
ηνπ ςεθαζκνύ.
ηόρνο:
Σε θάζε ηνπηθή θνηλφηεηα. λα δεκηνπξγνχληαη ζπλεξγεία κε ςεθαζηέο πνιινχο
παξαγσγνχο πνπ λα νινθιεξψλνπλ έλαλ ςεθαζκφ ζε έλα 2κεξν γλσξίδνληαο ν θαζέλαο φηη
πξνζηαηεχεη ην εηζφδεκα ηνπ.
Ε. Ηδξύκαηα & Ηλζηηηνύηα ηεο Θξήηεο
Τη ζπκβαίλεη ζήκεξα: Απφ ηα δχν Ιλζηηηνχηα ηνπ λεζηνχ καο, ην Ι.Υ.Φ & ΔΦ αζρνιείηαη πην
ζπζηεκαηηθά, πνιιά ρξφληα κε έξεπλα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ δάθνπ (αμηνιφγεζε λέσλ
δξαζηηθψλ νπζηψλ, ειθπζηηθψλ, παγίδσλ, κειέηε ηεο επίδξαζε ησλ ςεθαζκψλ ζηελ εληνκνπαλίδα
ηνπ ειαηψλα, ηεο αλάπηπμεο αλζεθηηθφηεηαο ηνπ δάθνπ ζηα ρξεζηκνπνηνχκελα εληνκνθηφλα, ηεο
δπλαηφηεηαο ειάηησζεο θαηά ην ήκηζπ ηνπ ςεθαζηηθνχ πγξνχ αλά ςεθαδφκελν δέλδξν, ηεο
θαηαγξαθήο εηδψλ σθειίκσλ εληφκσλ θαη ηνπ πνζνζηνχ δξάζεο ηνπο θιπ.)
Τη ζα έπξεπε λα ζπκβαίλεη : Δίλαη επηβεβιεκέλν ηα Ιδξχκαηα θαη Ιλζηηηνχηα λα αζρνιεζνχλ αθφκα
εληαηηθφηεξα κε ην ζέκα ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη:
 νη θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο ηνπ λεζηνχ καο επλννχλ ηελ αλάπηπμε ηνπ δάθνπ ζε κεγάινπο
πιεζπζκνχο κε πνιιέο γεληέο εηεζίσο θαη απηή είλαη ε βαζηθή αηηία ηεο δπζθνιίαο ηνπ
εγρεηξήκαηνο
 ην ιάδη είλαη ε θνξσλίδα ησλ πξντφλησλ ηνπ λεζηνχ καο.
Δπνκέλσο είλαη αλαγθαίν λα:
αμηνινγήζνπλ ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ζηελ απσζεηηθφηεηα θάπνησλ
εληνκνθηφλσλ ή ηελ κεησκέλε πξνζέιθπζε ηνπ εληφκνπ απφ ζπλερή ρξήζε ηεο ίδηαο
ειθπζηηθήο νπζίαο,
αμηνινγήζνπλ λέεο κεζφδνπο θαη εληνκνθηφλα,
αλαπηχμνπλ ζηελφηεξε ζπλεξγαζία κε ηηο Γ.Α.Ο.Κ ψζηε λα βνεζήζνπλ ζηελ εθηίκεζε ηεο
«επηθηλδπλφηεηαο» – ηδηαηηεξφηεηαο ηνπ κηθξνθιίκαηνο θάζε πεξηνρήο
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Ζ. Γήκνη-ύιινγνη.
Τη ζπκβαίλεη ζήκεξα: Γελ αζρνινχληαη κε ηελ δαθνθηνλία, δελ πξνηείλνπλ ιχζεηο.
Τη ζα έπξεπε λα ζπκβαίλεη : Σην βαζκφ πνπ ην θξάηνο δελ ρξεκαηνδνηεί επαξθψο ην πξφγξακκα ζα
πξέπεη λα ππάξμνπλ θηλήζεηο γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ εγρεηξήκαηνο είηε ζην επίπεδν ηεο εκπινθήο
γεσπφλσλ ησλ δήκσλ , είηε ζηελ αλεχξεζε πφξσλ γηα ρξεκαηνδφηεζε πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ είηε
ζηελ παξαθίλεζε εζεινληηθήο βνήζεηαο. Οη Γεσπφλνη ησλ Γήκσλ είλαη απαξαίηεην λα έρνπλ
νπζηαζηηθέο αξκνδηφηεηεο, σο ζεκαληηθνί θξίθνη ηνπ ηζηνχ ηεο δαθνθηνλίαο, αιιά θαη λα αλαιάβνπλ
επζχλεο.
ΠΡΟΣΑΔΗ
ε ΓΔ ηνπ ΓΔΩΤΔΔ Π.Κ ππνζηεξίδεη φηη :
1. ην έξγν ηεο Γαθνθηνλίαο είλαη θαζαξά επηζηεκνληθό ην νπνίν ρξήδεη ηέηνηαο αληηκεηψπηζεο
απφ φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο παξάγνληεο θαη ζα πξέπεη λα δηαζθαιηζηεί φηη ζα
παξαθνινπζείηαη θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο αθξηβψο φπσο ιεηηνπξγνχλ νη γεσξγηθέο
πξνεηδνπνηήζεηο.
2. Η φπνηα κεζνδνινγία αζθείηαη, απαξαίηεηα ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεη ηνλ εληαίν ραξαθηήξα
ηεο, ππφ εληαία νκπξέια, ππφ εληαία επζύλε πνπ δελ είλαη άιιε απφ ηελ αηξεηή Πεξηθέξεηα.
Κξίλεηαη απαξαίηεην λα αλεμαξηεηνπνηεζεί ην πξφγξακκα ηεο Κξήηεο γηα ιφγνπο θιηκαηηθήο
ηδηαηηεξφηεηαο (ζεξκφ θιίκα, δηαρείκαζε κεγάισλ πιεζπζκψλ ελήιηθσλ, δηαρείκαζε
πξνλπκθψλ πάλσ ζε αλεξηεκέλν θαξπφ) αιιά θαη επεηδή ππάξρνπλ αθφκα πνιιέο εθηάζεηο
κε ρνλδξνιηά θαη ηζνπλάηε, πνπ ζπγθνκίδνληαη κεηά απφ θπζηθή θαξπφπησζε κέρξη ην ηέινο
ηνπ ρεηκψλα ή θαη αξγφηεξα (θηινμελψληαο έηζη πςεινχο δηαρεηκάδνληεο πιεζπζκνχο) θ.ά..
3. Ο εληνπηζκφο πεξηνρψλ πηιφησλ πνπ ζα παξαθνινπζείηαη κε παγηδνζεζία ε εμέιημε ηνπ
εληφκνπ θαζφιε ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο θαη ε δηαζχλδεζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπο κε απηά ησλ
ππφινηπσλ πεξηνρψλ πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί καζεκαηηθό κνληέιν πξόγλσζεο.
4. Φξήζε ησλ δεδνκέλσλ φισλ κεηεσξνινγηθψλ ζηαζκψλ πνπ ππάξρνπλ ζε θάζε πεξηνρή
(Κέληξνπ Πξνζηαζίαο Φπηψλ, Γήκσλ, Δλψζεσλ θ.ι.π)
5. ηαηηζηηθή επεμεξγαζία φισλ ησλ δεδνκέλσλ ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ γηα ηελ δηεμαγσγή
ζπκπεξαζκάησλ αλά πεξηνρή.
6. Απνηχπσζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζε ζχζηεκα GIS πνπ εμειηζζφκελν ζα δίλεη ηελ δπλαηφηεηα
ιήςεο απνθάζεσλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Η ρξήζε πξνγξάκκαηνο γεσγξαθηθψλ
πιεξνθνξηψλ κε αθξηβή απνηχπσζε παξειζνπζψλ κεηξήζεσλ πιεζπζκψλ θαη πξνζβνιψλ
θαξπνχ φπνπ θαη φζν δηάζηεκα ρξφλνπ ππάξρνπλ, κεηξήζεσλ 12-κελεο παξαθνινχζεζεο
πηήζεσλ ζε επηιεγκέλα ζεκεία, αιιά θαη θιηκαηηθψλ ζηνηρείσλ. Απφ έλα ηέηνην ζχζηεκα, καδί
κε ηελ εκεξήζηα ‘ηξνθνδνζία’ κε ηξέρνληα ζηνηρεία, ζα πξνθχςνπλ:
Οη πιένλ ‘επηθίλδπλεο’ πεξηνρέο (hotspots) γηα εληαηηθφηεξε παξαθνινχζεζε.
Οη ηππηθέο πεξηνρέο σο ελδεηθηηθέο επξχηεξσλ ηάζεσλ ηεο πεξηφδνπ.
Η ειάηησζε ησλ ζέζεσλ παγίδσλ.
Οη πξνβιέςεηο γηα επεκβάζεηο, κε κεγαιχηεξν ρξφλν γηα πξνεηνηκαζία, ζε ζρέζε κε
απιέο ηνπηθέο κεηξήζεηο παγίδσλ, δεηγκαηνιεςηψλ θαξπνχ θαη σξίκαλζεο σνζεθψλ
7. Αλάδεημε ηνπ ξόινπ ηνπ ηνκέαξρε σο ν επηζηήκνλαο πνπ ζα παξαθνινπζεί ηα εμειηθηηθά
ζηάδηα ηφζν ηνπ θαξπνχ φζν θαη ηνπ εληφκνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηα κεηεσξνινγηθά δεδνκέλα
πξνθεηκέλνπ λα δίλεη νδεγία ςεθαζκνχ φζν πην έγθαηξα γίλεηαη. Δπίζεο ζα είλαη ππεχζπλνο
λα θξίλεη ηελ αλαγθαηφηεηα ηνπηθνχ ςεθαζκνχ ή λα πξνηείλεη ςεθαζκφ θάιπςεο απφ ηνπο
παξαγσγνχο. Η επηινγή ηεο ζέζεο ησλ παγίδσλ είλαη επζύλε ηνπ ηνκεάξρε θαη φρη απφ ηνπ
παγηδνζέηε.
8. Απξόζθνπηε δπλαηόηεηα αλαγλώξηζεο ηνπ ηνκέα απφ θάζε ηνκεάξρε πξνθεηκέλνπ λα
επηηειέζεη ην παξαπάλσ επηζηεκνληθφ ηνπ έξγν κε επάξθεηα.
9. Τξνπνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ - αλάδεημεο ησλ εξγνιάβσλ ςεθαζκνχ θαη
αληηκεηψπηζήο ηνπ ζαλ δεκφζην έξγν θπηνπξνζηαζίαο κε απαίηεζε:
Σπκκεηνρή εξγνιεπηώλ δεκνζίσλ έξγσλ θπηνπξνζηαζίαο
Κξηηήξην γηα ηελ αλάζεζε ε ζπκθεξόηεξε πξνζθνξά φπνπ ζα αμηνινγνχληαη
παξάκεηξνη πνπ ζα έρνπλ ηεζεί εληαία ζε επίπεδν πεξηθέξεηαο (π.ρ απνδεηθηηθά
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εκπεηξίαο θαη θαιήο εθηέιεζεο αλάινγσλ έξγ, απνδεηθηηθά γηα ηνλ ηερλνινγηθφ
εμνπιηζκφ, θ.ι.π)
Σπλεξγαζία ηνπ εξγνιάβνπ κε γεσπφλν πνπ ζα δηαζθαιίδεη ηελ νξζφηεηα ηεο
εθαξκνγήο
Δληαία αλψηεξε πξνζθεξφκελε ηηκή αλά ειαηφδελδξν ζε θάζε ρσξηφ.
10. Γηαζχλδεζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηνπ ςεθαζκνχ κε ηελ απνδεκίσζε ηνπ εξγνιάβνπ.
11. Έγθαηξε πξνκήζεηα φισλ ησλ πνζνηήησλ ησλ θπηνπξνζηαηεπηηθψλ θαη ειθπζηηθψλ
πξνθεηκέλνπ λα απνθεχγνληαη θαζπζηεξήζεηο.
12. Δλαιιαγή ησλ ειθπζηηθώλ ζε θάζε ςεθαζκφ γηαηί εκθαλίδεηαη ζε κειέηεο φηη ν δάθνο
αλαπηχζζεη εζηζκφ ζηελ θαη’ εμαθνινχζεζε ρξήζε ηεο ίδηαο ειθπζηηθήο νπζίαο.
Οθείιεη λα ειέγρεηαη ε νμχηεηά ηεο θαηά ηελ παξαιαβή ηεο αιιά θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο
απνζήθεπζεο. Υπάξρεη πεξίπησζε επεηδή αθξηβψο δελ ειέγρεηαη λα δεκηνπξγεί αληίζεηα
απνηειέζκαηα απφ ηα αλακελφκελα. Σεκαληηθφ ζέκα επίζεο είλαη νη ζπλζήθεο απνζήθεπζεο
ησλ εληνκνθηφλσλ θαη ησλ ειθπζηηθψλ κεηά ηελ παξαιαβή ησλ.
13. Η επηινγή πεξηνρώλ πηιόησλ κηα ζε θάζε Π.Δ αξρηθά,
φπνπ ζα εθαξκνζηεί ε
θαηαπνιέκεζε ηνπ δάθνπ κε ηελ κέζνδν ηεο καδηθήο παγίδεπζεο πξνθεηκέλνπ λα
ππάξρνπλ πέξα απφ ηα πεηξακαηηθά δεδνκέλα θαη δεδνκέλα ζε κεγαιχηεξε έθηαζε. Κξίζηκνο
παξάγσλ είλαη ην θφζηνο ησλ παγίδσλ θαη ηεο ηνπνζέηεζεο ζε επίπεδν ειαηνθνκηθήο
πεξηφδνπ. Τν θόζηνο αγνξάο πξέπεη λα απνηειέζεη ζηνηρείν ηδηαίηεξα ζνβαξήο
δηαπξαγκάηεπζε γηα πνιχ κεγάιεο πξνκήζεηεο (ε πξνκήζεηα ησλ παγίδσλ λα γίλεηαη απφ ηελ
Πεξηθέξεηα) θαη ε αλάξηεζε κπνξεί λα εμεηαζηεί ην ελδερφκελν λα απνηειεί επζχλε ησλ
παξαγσγψλ.
14. Αλάξηεζε ζε επηιεγκέλα θαη ζηαζεξά ζεκεία ησλ αλαθνηλψζεσλ ηνπ εξγνιάβνπ γηα ηα
δξνκνιφγηα πνπ ζα αθνινπζνχλ ηα ζπλεξγεία ςεθαζκνχ
15. Θηλεηνπνίεζε ησλ ηνπηθψλ παξαγφλησλ θαη πξσηίζησο ησλ ίδησλ ησλ παξαγσγψλ γηα ηνλ
έιεγρν ηεο δηαδηθαζίαο ησλ ςεθαζκψλ.
16. Ζ ηεθκεξίσζεο ηεο αλαγθαηόηεηαο ησλ επεκβάζεσλ θαη νη εγγξαθέο ησλ
παξακέηξσλ ησλ επεκβάζεσλ πξέπεη λα είλαη ζπκβαηέο κε ηελ Οινθιεξσκέλε
Γηαρείξηζε ησλ Θαιιηεξγεηώλ θαη ηηο δηαδηθαζίεο Ηρλειαζηκόηεηαο. Η δαθνθηνλία, σο ε
κεγαιχηεξε δξάζε θπηνπξνζηαζίαο ζηε ρψξα, δελ είλαη πιένλ αλεθηφ λα βξίζθεηαη εθηφο
δηαδηθαζηψλ Οινθιεξσκέλεο Γηαρείξηζεο.
17. Ζ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνύ θαη ε θαηάξηηζε όισλ ησλ θαιιηεξγεηώλ, ζε ζέκαηα
απνηειεζκαηηθόηεηαο θαη αζθάιεηαο πξνζώπσλ θαη πεξηβάιινληνο (φπσο απφξξηςε
πιενλαζκάησλ ςεθαζηηθνχ πγξνχ θαη θελψλ ζπζθεπαζίαο, drift θ.ά.) έρεη θνξπθαία ζεκαζία.
Πφξνη κπνξνχλ λα αληιεζνχλ άκεζα απφ ην Πξφγξακκα Γηα Βίνπ Μάζεζεο γηα αλάπηπμε
Δθπαηδεπηηθψλ Παθέησλ θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ Πξνγξακκάησλ Δθπαίδεπζεο θαηά πεξίπησζε
γηα Τνκεάξρεο/ Δπνρηαθνχο Γεσπφλνπο, παγηδνζέηεο, ςεθαζηέο.
Η ΓΔ ηνπ ΓΔΩΤΔΔ Π.Κ δειψλεη παξνχζα ζε φπνηνλ Φνξέα ρξεηάδεηαη πεξαηηέξσ δηεπθξηλήζεηο ή
ζπλεξγαζία ζε ζρέζε κε ην ζέκα.
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