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ΔΙΑΓΩΓΗ
Η βεύζδ ηαζ ημ άνςια είκαζ ζδιακηζηά ηνζηήνζα πμζόηδηαξ βζα ημ πανεέκμ εθαζόθαδμ. Η
ηαοημπμίδζδ ηςκ εκώζεςκ πμο πνμηαθμύκ ηδ βεύζδ ή ιδ-βεύζδ είκαζ ςξ εη ημύημο, ημ ηθεζδί βζα
ημκ έθεβπμ ηδξ πμζόηδηαξ ημο εθαζμθάδμο. Σμ πανεέκμ εθαζόθαδμ, έπεζ ιζα θεπηή ηαζ λεπςνζζηή
βεύζδ πμο ημ δζαηνίκεζ από άθθα ανώζζια θοηζηά έθαζα. Σμ παναηηδνζζηζηό άνςια ημο ελανηάηαζ
από πμθθέξ πηδηζηέξ εκώζεζξ πμο πνμένπμκηαζ από ηδκ
απμζημδόιδζδ ηςκ πμθοαηόνεζηςκ θζπανώκ μλέςκ, ιέζς ιζαξ
αθοζίδαξ εκγοιαηζηώκ ακηζδνάζεςκ, βκςζηώκ ςξ δ μδόξ ηδξ
θζπμλοβεκάζδξ, δ μπμία θαιαάκεζ πώνα ηαηά ηδ δζαδζηαζία ηδξ
ελαβςβήξ ημο θαδζμύ. Οζ εκώζεζξ ιε πέκηε ηαζ έλζ άημια άκεναηα
(C5 ηαζ C6) ηαζ ζδζαίηενα μζ C6 βναιιζηέξ αηόνεζηεξ ηαζ
ημνεζιέκεξ αθδεΰδεξ ακηζπνμζςπεύμοκ ημ πζμ ζδιακηζηό ηθάζια
ηςκ πηδηζηώκ εκώζεςκ πμο πενζέπμκηαζ ζε ορδθήξ πμζόηδηαξ
πανεέκα εθαζόθαδα. (Angerosa, η.α., 2000). ημκ Πίκαηα 1 πανμοζζάγμκηαζ μζ εκώζεζξ ηαζ ημ
ακηίζημζπμ αίζεδια βεύζδξ ή μζιήξ πμο πνμηαθμύκ.
Πίνακαρ 1: Υαναηηδνζζηζηό αίζεδζδξ ηαζ πηδηζηέξ εκώζεζξ πμο ημ δδιζμονβμύκ.
Ένωζη/ σαπακηηπιζηικό

Δνώζειρ

EVOO / πόνημ

2-trans-ελεκάθδ, 1-ελακόθδ, 1-πεκηεκ-3-όκδ

EVOO / θνμοηώδδξ
Αηνμπάδμ / γοµςµέκμ

μλζηόξ ελοθεζηέναξ, 3-cis-ελεκάθδ, 3-cis-ελακόθδ,
3-cis- μλζηόξ ελεκοθ-εζηέναξ
2-trans-ελεκόθδ, 2-θαζκοθ-αζεακόθδ, 2/3-ιεεοθμαμοηακόθδ

Μμοπθζαζιέκμ

μηηακάθδ, 1-μηηεκ-3-όκδ, 1-μηηεκ-3-όθδ, 2/3-ιεεοθμαμοηακόθδ

Κναζώδεξ / λοδάημ

μλζηόξ αζεοθεζηέναξ, αζεακόθδ, μλζηό μλύ

Μμύνβα

ζζμαμοηακζηόξ αζεοθεζηέναξ, ζζμαμοηονζηό μλύ,
αμοηονζηό μλύ, πνμπμζμκζηό μλύ
ελακάθδ, 2-trans-επηακάθδ

Σαββό

Η βεκεηζηή επίδναζδ πμο ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ πμζηζθία είκαζ
από ηζξ πζμ ζδιακηζηέξ πηοπέξ πμο επδνεάγμοκ ηδ ζύκεεζδ ηςκ
πηδηζηώκ εκώζεςκ ημο εθαζμθάδμο. Ωζηόζμ, ηόζμ μζ ηθζιαηζηέξ όζμ
ηαζ εδαθμθμβζηέξ ζοκεήηεξ ηδξ εθαζμηαθθζένβεζαξ ιπμνμύκ κα
επδνεάζμοκ ηδ ζύκεεζδ ηςκ πηδηζηώκ εκώζεςκ ηςκ εθαζμθάδςκ
πμο θαιαάκμκηαζ από ηδκ ίδζα πμζηζθία (Angerosa, η.α., 2004).
Δπίζδξ, μζ πηδηζηέξ εκώζεζξ επδνεάγμκηαζ ηαζ από ηδκ ιέεμδμ
ελαβςβήξ ημο εθαζμθάδμο (δζθαζζηόξ ή ηνζθαζζηόξ θοβμηεκηνζηόξ
δζαπςνζζηήναξ) ζημ εθαζμηνζαείμ.
κοπόρ ημο ένβμο είκαζ δ ακάπηολδ εκόξ απθμύ ηαζ βνήβμνμο ακαθοηζημύ πνςημηόθθμο βζα
ηoκ ηαοηόπνμκμ πνμζδζμνζζιό ζδιακηζηώκ πηδηζηώκ εκώζεςκ πμο επδνεάγμοκ ηδκ πμζόηδηα ημο
εθαζμθάδμο. ηόπμξ ημο ένβμο είκαζ δ εθανιμβή ημο ακαθοηζημύ πνςημηόθθμο ζε εθαζόθαδα από
δζαθμνεηζηέξ πμζηζθίεξ ηαζ ζε δζαθμνεηζηά ζηάδζα ςνζιόηδηαξ ημο εθαζμηάνπμο. Δπίζδξ, ζηόπμξ
είκαζ ημ πνςηόημθθμ αοηό ζημ ιέθθμκ κα ιπμνέζεζ κα πνδζζιμπμζδεεί ςξ ενβαθείμ από ενβαζηήνζα
πμο εθέβπμοκ ηδκ πμζόηδηα ημο εθαζμθάδμο.

ΜΔΘΟΓΟΙ – ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ
Καηά ηδκ ακάπηολδ ημο ακαθοηζημύ πνςημηόθθμο πνδζζιμπμζήεδηε δ ηεπκζηή ηδξ
ιζηνμεηπύθζζδξ ζηενεήξ θάζδξ (Solid Phase Microextraction, SPME) βζα ημκ πνμζδζμνζζιό ηςκ
πηδηζηώκ εκώζεςκ ζηα εθαζόθαδα. Η SPME είκαζ ιζα βνήβμνδ δζαδζηαζία, δεκ απαζηεί δζαθύηεξ ηαζ
πμθύπθμημ ενβαζηδνζαηό ελμπθζζιό. ε αοηή ηδκ ηεπκζηή πνδζζιμπμζείηαζ ιζα επζηαθοιιέκδ, από
ηαηάθθδθμ οθζηό, ίκα από silica (silica fiber) πμο πενζέπεηαζ ζε ιζα ζύνζββα. Η ίκα είηε αοείγεηαζ
ζημ δείβια είηε εηηίεεηαζ ζημκ οπενηείιεκμ όβημ πάκς
από ημ δείβια. Οζ μοζίεξ πμο ιαξ εκδζαθένμοκ
πνμζνμθώκηαζ ζημ οθζηό ηδξ ίκαξ. ηδ ζοκέπεζα, αθμύ
έπεζ επέθεεζ ζζμννμπία δ ίκα επακαηνααάηαζ ζηδ ζύνζββα
ηαζ δ ζύνζββα απμιαηνύκεηαζ από ημ δείβια. Η ζύνζββα
εζζάβεηαζ ζημκ εζζαβςβέα ημο αένζμο πνςιαημβνάθμο,
όπμο βίκεηαζ εενιζηή εηνόθδζδ ηςκ μοζζώκ ηαζ ζηδ
ζοκέπεζα βίκεηαζ δ ακάθοζή ημοξ (Pawliszyn, 1997). ημ
πήια 1 πανμοζζάγεηαζ βναθζηά δ δζαδζηαζία ηδξ SPME.
Η SPME ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί βζα ηδκ ακάθοζδ
οβνώκ, ζηενεώκ ηαζ αένζςκ δεζβιάηςκ.
σήμα 1. Μζηνμεηπύθζζδ ζηενεήξ θάζδξ (SPME)

ε αοηή ηδ ιεθέηδ, μζ εκώζεζξ πμο πνμζδζμνίζηδηακ ήηακ: 1-πεκηεκ-3-όθδ, 2-πεκηακόκδ, 3πεκηακόκδ, trans-2-πεκηεκάθδ, 1-πεκηακόθδ, 3-ελακόθδ, ελακάθδ, trans-2-ελεκ-1-αθδ, cis-3-ελεκ-1όθδ, 1-ελακόθδ, εκώ δ 2-εκκεακόκδ πνδζζιμπμζήεδηε ςξ εζςηενζηό πνόηοπμ (I.S).
Γζα ηδκ οθμπμίδζδ ημο ένβμο αημθμοεήεδηακ ηα παναηάης ζηάδζα.
Ανπζηά ελεηάζηδηακ μζ αέθηζζηεξ ζοκεήηεξ βζα ηδκ ακάθοζδ ηςκ πηδηζηώκ εκώζεςκ ζημκ αένζμ
πνςιαημβνάθμ ιε θαζιαημβνάθμ ιάγαξ (εενιμηναζζαηό πνόβναιια, εενιμηναζία εζζαβςβέα, νμή
θένμκημξ αενίμο). Οζ αέθηζζηεξ ζοκεήηεξ πμο πνμέηορακ πανμοζζάγμκηαζ ζημκ Πίκαηα 2.
Πίνακαρ 2. οκεήηεξ Αένζμο Υνςιαημβνάθμο
Αέπιορ Υπωμαηογπάθορ
ηήθδ

HP-5ms Ultra Inert (Agilent 19091S-433)
30m×250ιm×0.25ιm

Ρμή θένμκημξ αενίμο

1 mL/min

εενιμηναζία εζζαβςβέα

260 μC

Φμύνκμξ:
Θενιμηναζζαηό
Πνόβναιια

40 μC (5 min)
5 μC/min ζημοξ 60 μC
15 μC/min ζημοξ 280 μC (2 min)

ηδ ζοκέπεζα ιεθεηήεδηακ μζ πανάβμκηεξ πμο επδνεάγμοκ ηδκ SPME. Αοημί μζ πανάβμκηεξ είκαζ δ
πμζόηδηα δείβιαημξ, δ εενιμηναζία δείβιαημξ, μ πνόκμξ εηπύθζζδξ. Γζα ημκ πνμζδζμνζζιό ηςκ
πηδηζηώκ εκώζεςκ ζηα εθαζόθαδα πνδζζιμπμζήεδηε δ ίκα 50/30 ιm divinylbenzene/Carboxen/

polydimethylsiloxane (DVB/CAR/PDMS). Οζ αέθηζζηεξ ζοκεήηεξ πμο πνμέηορακ πανμοζζάγμκηαζ
ζημκ Πίκαηα 3.
Πίνακαρ 3. οκεήηεξ SPME.
Βέληιζηερ ςνθήκερ SPME
Ίκα

50/30 ιm DVB/CAR/PDMS

Όβημξ δείβιαημξ

5 mL (ιπμοηαθάηζ 15 mL)

Υνόκμξ Δηπύθζζδξ

45 min

Θενιμηναζία Δηπύθζζδξ

40 μC

Υνόκμξ Δηνόθδζδξ

5 min 260 μC

Ακάδεοζδ

900 rpm

Αθμύ αεθηζζημπμζήεδηακ μζ ζοκεήηεξ εηπύθζζδξ οπμθμβίζηδηακ ηα πμζμηζηά παναηηδνζζηζηά ηδξ
ιεεόδμο (δ βναιιζηόηδηα, ηα όνζα ακίπκεοζδξ ηαζ δ επακαθδρζιόηδηα) ηα μπμία πανμοζζάγμκηαζ
ζημκ Πίκαηα 4.
Πίνακαρ 4. Πμζμηζηά παναηηδνζζηζηά ηδξ ιεεόδμο.
Έκςζδ

Υνόκμξ οβηνάηδζδξ
(min)

Γναιιζηόηδηα
(ppb)

πεηζηή Σοπζηή
Απόηθζζδ %

Όνζμ Ακίπκεοζδξ
(ppb)

1-πεκηεκ-3-όθδ

3,094

5-500

3,4

1,2

2-πεκηακόκδ

3,124

5-500

5,5

1,5

3-πεκηακόκδ

3,33

5-250

8,4

0,9

trans-2-πεκηεκάθδ

4,558

5-500

2,2

1,3

1-πεκηακόθδ

5,019

5-500

5,3

1,1

3-ελακόθδ

5,968

25-250

7,8

7,5

ελακάθδ

6,032

5-500

9,5

1,1

trans-2-ελεκ-1-αθδ

7,990

5-1000

5,7

1,3

cis-3-ελεκ-1-όθδ

8,139

5-500

3,2

1,4

1-ελακόθδ

8,766

5-250

4,1

1,2

2-εκκεακόκδ (I.S)

13,431

ημ πήια 2 πανμοζζάγεηαζ έκα πνςιαημβνάθδια ηςκ δέηα πηδηζηώκ εκώζεςκ ηαζ ημο
εζςηενζημύ πνμηύπμο ιε αένζμ πνςιαημβνάθμ ηαζ θαζιαημβνάθμ ιάγαξ. Οζ πνόκμζ ζοβηνάηδζδξ
ηςκ μοζζώκ πανμοζζάγμκηαζ ζημκ Πίκαηα 4.

σήμα 2. Υνςιαημβνάθδια ηςκ πηδηζηώκ εκώζεςκ.
Η ιέεμδμξ εθανιόζηδηε βζα ημκ πνμζδζμνζζιό ηςκ πηδηζηώκ μνβακζηώκ εκώζεςκ ιε πέκηε
ηαζ έλζ άημια άκεναηα ζε δείβιαηα εθαζμθάδμο. Σα δείβιαηα εθαζμθάδμο πνμήνεακ από ηέζζενζξ
πμζηζθίεξ εθζάξ Κοπωνέικη, Θιακή, Κοςηζοςπελιά και Γαθνελιά ηαζ ζε δομ δζαθμνεηζηά ζηάδζα
ςνζιόηδηαξ (ζηάδιο 1: πνάζζκμ ιε θίβμ ζώδεξ ηαζ ζηάδιο 2: ζώδεξ ιε θίβμ πνάζζκμ). Αοηέξ μζ
πμζηζθίεξ, ηαθθζενβμύκηαζ ηάης από ηζξ ίδζεξ εδαθμηθζιαηζηέξ ζοκεήηεξ ζηδκ Δεκζηή οθθμβή
Πμζηζθζώκ Δθζάξ ημο Ικζηζημύημο Δθζάξ, Τπμηνμπζηώκ Φοηώκ ηαζ Αιπέθμο ζηα Υακζά. Οζ ηανπμί
ηδξ εθζάξ ζοθθέπεδηακ ιε ημ πένζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ εθαζμημιζηήξ πενζόδμο 2014. Σμ εθαζόθαδμ
πανάπεδηε ζε έκα ζύζηδια ενβαζηδνζαηήξ ηθίιαηαξ (ημ μπμίμ ανίζηεηαζ ζηζξ εβηαηαζηάζεζξ ημο
Ικζηζημύημο), όπμο δ ιάθαλδ ηδξ πάζηαξ εθζάξ έβζκε ζημοξ 28 oC βζα 30 θεπηά ηαζ πςνίξ πνμζεήηδ
κενμύ ηαηά ηδ δζαδζηαζία εηπύθζζδξ ημο εθαζμθάδμο.
Σα εθαζόθαδα πμο πανάπεδηακ ηδκ εθαζμημιζηή πενίμδμ 2014 ακαθοεήηακ άιεζα ςξ πνμξ
ηα πμζμηζηά παναηηδνζζηζηά ημοξ (μλύηδηα, Κ270 Κ232, οπενμλείδζα) ιε αάζδ ημοξ ηακμκζζιμύξ (ΔΚ)
ηδξ επζηνμπήξ ηςκ εονςπασηώκ ημζκμηήηςκ (1991R2568 – EL) ηαζ ηα απμηεθέζιαηα
πανμοζζάγμκηαζ ζημκ Πίκαηα 5. Όπςξ πνμηύπηεζ από ηα απμηεθέζιαηα ηδξ πμζμηζηήξ ακάθοζδξ ηα
εθαζόθαδα ακήημοκ ζηδκ ηαηδβμνία ηςκ ελαζνεηζηά πανεέκςκ εθαζμθάδςκ.
Πίνακαρ 5. Πμζμηζηά παναηηδνζζηζηά εθαζμθάδςκ από ηζξ ηέζζενζξ πμζηζθίεξ.
Ποικιλία ελιάρ

Οξύηηηα

Κ232

Κ270

ΓΚ

Τπεποξείδια

ΓΑΦΝΔΛΙΑ 1

0,17

1,95

0,18

-0,00430

1,33

ΓΑΦΝΔΛΙΑ 2

0,19

1,76

0,17

-0,00348

4,05

ΚΟΡΩΝΔΪΚΗ 1

0,42

1,65

0,12

-0,00144

1,55

ΚΟΡΩΝΔΪΚΗ 2

0,45

1,74

0,15

-0,00174

6,8

ΘΙΑΚΗ 1

0,23

2,07

0,15

-0,00136

12,7

ΘΙΑΚΗ 2

0,22

1,77

0,13

-0,00006

8,45

ΚΟΤΣΟΤΡΔΛΙΑ 1

0,20

1,48

0,10

-0,00215

5,0

ΚΟΤΣΟΤΡΔΛΙΑ 2

0,34

1,63

0,14

-0,00215

3,7

Δπίζδξ, ζηα εθαζόθαδα πμο πνμέηορακ από ηζξ ηέζζενζξ πμζηζθίεξ ηαζ ηα δομ δζαθμνεηζηά
ζηάδζα ςνζιόηδηαξ εθανιόζηδηε ημ ακαθοηζηό πνςηόημθθμ βζα ηζξ πηδηζηέξ εκώζεζξ ηαζ ηα
απμηεθέζιαηα ηςκ ακαθύζεςκ πανμοζζάγμκηαζ ζημοξ Πίκαηεξ 6 ηαζ 7. Όζα εθαζόθαδα δεκ
ακαθύμκηαζ άιεζα βζα πηδηζηέξ εκώζεζξ πνέπεζ κα θοθάζζμκηαζ ζε ηαηαρύηηδ ζημοξ -18 μC.
Πίνακαρ 6. Πμζμηζηά απμηεθέζιαηα
Ποζοηικά Αποηελέζμαηα
1-πεκηεκ -3-όθδ
(ppm)

ελακάθδ

Κοπωνέικη 1

(ppm)

trans-2-ελεκ-1αθδ (ppm)

cis-3-ελεκ-1-όθδ
(ppm)

0,016

1,10

1,6

0,67

Κοπωνέικη 2

0,013

0,56

1,8

0,89

Θιακή 1

0,019

1,60

5,8

1,80

Θιακή 2

0,056

0,18

5,3

1,37

Κοςηζοςπελιά 1

4,0

1,12

Κοςηζοςπελιά 2

7,0

1,35

Γαθνελιά 1

0,30

9,2

Γαθνελιά 2

0,20

1,4

Πίνακαρ 7. Πμζμηζηά απμηεθέζιαηα
Ποιοηικά Αποηελέζμαηα
3-ελεκάθδ

2,4 ελαδζεκάθδ

1-πεκηεκ-3όκδ

2-πεκηεκ1-όθδ

trans-2-ελεκ1-όθδ

Κοπωνέικη 1

ν

ν

-

ν

ν

Κοπωνέικη 2

ν

ν

-

ν

ν

Θιακή 1

ν

ν

-

ν

ν

Θιακή 2

ν

ν

-

-

-

Κοςηζοςπελιά 1

ν

-

-

ν

ν

Κοςηζοςπελιά 2

ν

-

-

ν

ν

Γαθνελιά 1

-

-

ν

-

-

Γαθνελιά 2

-

-

ν

-

-

Όπςξ πνμηύπηεζ από ηα απμηεθέζιαηα μζ πηδηζηέξ εκώζεζξ ζηα εθαζόθαδα ιεηααάθθμκηαζ ακάθμβα
ιε ηδκ πμζηζθία ηαζ ημ ζηάδζμ ςνζιόηδηαξ ημο εθαζμηάνπμο.

ΔΚΛΑΪΚΔΤΗ
Δθαπμογή αναλςηικού ππωηοκόλλος ζημανηικών πηηηικών ενώζεων ζε ελαιόλαδα
Γζα ηδκ εθανιμβή ημο ακαθοηζημύ πνςημηόθθμο ηςκ πηδηζηώκ εκώζεςκ ζηα εθαζόθαδα
πνδζζιμπμζήεδηε δ ηεπκζηή ηδξ ιζηνμεηπύθζζδξ ζηενεήξ θάζδξ (Solid Phase Microextraction,
SPME). Η SPME είκαζ ιζα βνήβμνδ δζαδζηαζία ηαζ δεκ απαζημύκηαζ δζαθύηεξ. Η δζαδζηαζία πμο
αημθμοεείηαζ είκαζ δ ελήξ:
1. ε ζημονόπνςιμ ιπμοηαθάηζ ηςκ 15 mL ημπμεεημύιε έκα
ιαβκδηάηζ.
2. Βάγμοιε 5 mL δείβιαημξ ζημ ιπμοηαθάηζ.
3. Βάγμοιε ηαηάθθδθμ όβημ εζςηενζημύ πνμηύπμο ηαζ ηθείκμοιε ημ
ιπμοηαθάηζ ιε ηαπάηζ ιε septum.
4. Σμπμεεημύιε ημ ιπμοηαθάηζ ζε οδαηόθμοηνμ (40 oC).
5. Σνοπώκηαξ ημ septum ιε ηδ ζύνζββα (ζηδκ μπμία ανίζηεηαζ δ ίκα)
εζζάβμοιε ηδκ ίκα ζημκ οπενηείιεκμ πώνμ ημο δείβιαημξ.
5. Αθήκμοιε βζα 45 θεπηά ιε ακάδεοζδ 900 ζηνμθέξ ημ θεπηό.
6. Η ίκα επακαηνααάηαζ ζηδ ζύνζββα ηαζ δ ζύνζββα εζζάβεηαζ
ζημκ εζζαβςβέα ημο αένζμο πνςιαημβνάθμο.
7. Αθμύ ηεθεζώζεζ δ ακάθοζδ ζημκ αένζμ πνςιαημβνάθμ,
ηαοημπμζμύιε ηζξ ημνοθέξ ηαζ πμζμηζημπμζμύιε ηζξ
εκώζεζξ βζα ηζξ μπμίεξ έπμοιε ηαιπύθδ ακαθμνάξ.
8. Γζα όζεξ μοζίεξ δεκ έπμοιε ηαιπύθδ ακαθμνάξ, ιπμνμύιε
κα ηζξ ηαοημπμζήζμοιε ιέζς ηδξ αζαθζμεήηδξ ημο
θαζιαημβνάθμο ιάγαξ ηαζ κα δώζμοιε ιόκμ πμζμηζηά απμηεθέζιαηα.
9. Πάκηα ζε ηάεε δείβια βίκμκηαζ 2 επακαθήρεζξ.

ΟΦΔΛΗ - ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ
Σα μθέθδ πμο πνμηύπημοκ από ημ ένβμ είκαζ ηα ελήξ:
•

Η ηεπκζηή ηδξ SPME είκαζ απθή ηαεώξ δεκ απαζηείηαζ πμθύπθμημξ ελμπθζζιόξ ηαζ
πνμεημζιαζία δείβιαημξ.

•

Δίκαζ παιδθμύ ηόζημοξ ηαεώξ ηάεε ίκα ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί βζα πμθθά δείβιαηα ηαζ
ιπμνμύκ κα ακαθοεμύκ ηαοηόπνμκα πμθθέξ μοζίεξ, μπόηε πμθύ βνήβμνα ηαζ ζπεηζηά
μζημκμιζηά ιπμνεί κα εθανιμζηεί από ακαθοηζηά ενβαζηήνζα βζα ημκ πνμζδζμνζζιό
πηδηζηώκ εκώζεςκ ζε εθαζόθαδα.

•

Δίκαζ θζθζηή πνμξ ημ πενζαάθθμκ αθμύ δεκ βίκεηαζ πνήζδ μνβακζηώκ δζαθοηώκ.

•

Η ιέεμδμξ δεκ είκαζ πμθύπθμηδ, μπόηε ιπμνεί κα εθανιμζηεί από ημοξ εκδζαθενόιεκμοξ
πςνίξ ζδζαίηενδ εηπαίδεοζδ.

•

Σμ ακαθοηζηό πνςηόημθθμ ιπμνεί βνήβμνα κα πθδνμθμνήζεζ ημκ εκδζαθενόιεκμ
εθαζμπαναβςβό βζα ηδκ πμζόηδηα ημο εθαζμθάδμο ςξ πνμξ ηζξ πηδηζηέξ εκώζεζξ.

•

Σμ ακαθοηζηό πνςηόημθθμ ιπμνεί κα εθανιμζηεί ζε πενζζζόηενεξ από ιζα εθαζμημιζηέξ
πενζόδμοξ, ώζηε κα ιπμνεί κα ελαπεμύκ ζοιπενάζιαηα βζα ημ πόζμ ηαζ πςξ επδνεάγμοκ μζ
ηθζιαημθμβζηέξ ζοκεήηεξ ηζξ πηδηζηέξ εκώζεζξ ζηα εθαζόθαδα.

•

Μπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί ςξ ενβαθείμ βζα ηδκ πεναζηένς ακάπηολδ πνςημηόθθςκ βζα ημκ
πνμζδζμνζζιό μοζζώκ πμο επδνεάγμοκ ηδκ πμζόηδηα ημο εθαζμθάδμο.
ΤΝΣΔΛΔΣΔ - ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ

Σμ ένβμ εκηάζζεηαζ ζηδκ Πνάλδ «Εκπόνηζη ζσεδίων Επεςνηηικών & Τεσνολογικών Αναπηςξιακών
Έπγων Καινοηομίαρ (ΑγροΕΤΑΚ)» με MIS 453350, ζηο πθαίζζμ ημο ΔΠ «AΝΑΠΣΤΞΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ, ΔΠΑ 2007-2013. Σμ ένβμ ζοβπνδιαημδμηείηαζ από ημ
Δονςπασηό Κμζκςκζηό Σαιείμ (ΔΚΣ) ηαζ από Δεκζημύξ πόνμοξ (ΔΠΑ 2007-2014), ημ μπμίμ
ζοκημκίγεηαζ από ημ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ, Ινζηιηούηο Δλιάρ Τποηποπικών Φςηών και Αμπέλος,
Υανιά. Τπεύεοκμξ Παναημθμύεδζδξ: Γν. Κμοιπμύνδξ Γεώνβζμξ
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