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Εισαγωγή
Ο Α.Ε.Σ. Στέρνας δραστηριοποιείται στον τοµέα της παραγωγής, τυποποίησης και
εµπορίας Έξτρα Παρθένου Ελαιόλαδου Π.Ο.Π. (Προστατευόµενη Ονοµασία Προέλευσης)
από την ευρύτερη περιοχή της Στέρνας. Η περιοχή παράγει την ποικιλία “Κορωνέϊκη”, µία
µοναδική ποικιλία προικισµένη µε το λαµπερό πράσινο χρώµα του λαδιού, το πλούσιο
άρωµα και την λεπτή γεύση του. Η διαδικασία έκθλιψης γίνεται σε χαµηλές θερµοκρασίες
και σε ιδανικούς χρόνους επεξεργασίας και το αποτέλεσµα είναι εξαιρετικό. Η ψυχρή
επεξεργασία έχει ως αποτέλεσµα το ελαιόλαδο να είναι ο χυµός της ελιάς µε έντονη
φρουτώδη γεύση µε πολύ χαµηλούς δείκτες οξύτητας.
Ο Α.Ε.Σ. Στέρνας , Δήµου Μεσσήνης Μεσσηνίας, αναγνωρισµένος µε την υπ’ αριθµ.
6410-31/01/2018 απόφαση πρωτοβάθµιας αναγνώρισης των Οργανώσεων Παραγωγών
(Ο.Π.), των Οµάδων Παραγωγών (Οµ.Π.) και των Ενώσεων τους (Ε.Ο.Π.) της Διεύθυνσης
Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας ως Ο.Π. στον
τοµέα του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών, θα υλοποιήσει το εγκεκριµένο µε την
υπ’ αριθµ. 602/25196/30.03.2018 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων τριετές πρόγραµµα εργασίας Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων (Ο.Ε.Φ.)
περιόδου 2018 - 2021, στο πλαίσιο των Καν. (ΕΕ) 611/2014 και 615/2014 της Επιτροπής,
όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

Πλαίσιο αναφοράς υλοποίησης του έργου
Η υλοποίηση του προγράµµατος εργασίας θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε το ακόλουθο
θεσµικό πλαίσιο το οποίο ορίζεται από τους εξής Κανονισµούς και Υπουργικές Αποφάσεις:

• Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου,
της 17ης Δεκεµβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών
προϊόντων και την κατάργηση των κανονισµών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79,
(ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συµβουλίου, όπως ισχύει
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• Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 611/2014 της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου
2014, για τη συµπλήρωση του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά τα προγράµµατα στήριξης του τοµέα του
ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών, όπως ισχύει
• Εκτελεστικό Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 615/2014 της Επιτροπής, της 6ης Ιουνίου 2014, για
τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τα προγράµµατα εργασίας
για τη στήριξη των τοµέων του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών, όπως ισχύει
• Υπ’ αριθµ. 61/16616/31.01.2018 Υπουργική Απόφαση «Συµπληρωµατικά µέτρα για την
εφαρµογή του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, και του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 611/2014 της
Επιτροπής και του Εκτελεστικού Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 615/2014 της Επιτροπής,
σχετικά µε τα προγράµµατα εργασίας για τη στήριξη των τοµέων του ελαιολάδου και των
επιτραπέζιων ελιών»
• Υπ’ αριθµ. 602/25196/30.03.2018 Υπουργική Απόφαση «Έγκριση Προγράµµατος
Εργασίας της Οργάνωσης Παραγωγών Αγροτικός Συνεταιρισµός Στέρνας της
Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, για τα έτη 2018 - 2021 στο πλαίσιο των Καν. (ΕΕ)
611/2014 και 615/2014»

Το ανωτέρω θεσµικό πλαίσιο προσδιορίζει µεταξύ άλλων στοιχεία που αφορούν:
• τις κατηγορίες των επιλέξιµων δαπανών (γενικά έξοδα, δαπάνες αγοράς εξοπλισµού και
υποδοµής για την υλοποίηση του προγράµµατος, δαπάνες παροχής υπηρεσιών κ.λπ.)
• τα όρια των δαπανών ανά κατηγορία επιλέξιµης δαπάνης
• τις διαδικασίες και τα χρονικά περιθώρια υποβολής και έγκρισης αιτήσεων
τροποποίησης του εγκριθέντος προγράµµατος
• τις προϋποθέσεις, διαδικασίες και χρονικούς περιορισµούς για τη χορήγηση της
χρηµατοδότησης (δόσεις προκαταβολών και δόσεις εξοφλήσεων)
• τις απαιτήσεις για υποβολή εκθέσεων εργασίας µε περιγραφή του εκάστοτε
υλοποιηθέντος τµήµατος του προγράµµατος µε πλήρεις αιτιολογήσεις των χρονικών ή
άλλων παρεκκλίσεων από το προγραµµατισµένο φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο του
προγράµµατος
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• τις διαδικασίες ελέγχου της υλοποίησης του προγράµµατος από αρµόδιους φορείς
(ΥΠΑΑΤ, ΔΑΟΚ οικείας Περιφερειακής Ενότητας, Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. κ.λπ.)
• τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται για την προµήθεια υπηρεσιών και παγίου
εξοπλισµού καθώς και τις ελάχιστες ρήτρες που πρέπει να περιλαµβάνονται στις
συµβάσεις προµηθειών που συνάπτει η Ο.Ε.Φ. στα πλαίσια του προγράµµατος.

Αντικείµενο του έργου

Το φυσικό αντικείµενο του έργου του Αναδόχου περιλαµβάνει την παροχή υπηρεσιών
υποστήριξης της Ο.Ε.Φ. για την επιτυχή εκτέλεση του έργου και αφορά στον τοµέα Β µε
τίτλο «Βελτίωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ελαιοκαλλιέργειας» και
συγκεκριµένα τη δραστηριότητα Βiv µε τίτλο “Ανάπτυξη, εφαρµογή και πιστοποίηση
Συστήµατος Ολοκληρωµένης Διαχείρισης” για την τριετία 2018-2021 του εγκεκριµένου
προγράµµατος της Ο.Ε.Φ. στο πλαίσιο των Καν. (ΕΕ) 611/2014 και 615/2014, όπως έχουν
τροποποιηθεί και ισχύουν.
Αναλυτικά, το περιεχόµενο της δράσης παρουσιάζεται στο σχετικό απόσπασµα του
εγκεκριµένου προγράµµατος εργασίας της Ο.Ε.Φ., το οποίο και παρατίθεται στο
Παράρτηµα του παρόντος.
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Παράρτημα
(Απόσπασμα από το Εγκεκριμένο Πρόγραμμα Εργασίας)

Τοµέας B
Βελτίωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ελαιοκαλλιέργειας
Δραστηριότητα Βiv: Έργα πρακτικής επίδειξης των τεχνικών ελαιοκαλλιέργειας που έχουν ως
στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και τη διατήρηση του τοπίου, όπως η βιολογική, η
ορθολογική και η ολοκληρωµένη γεωργία

Τίτλος

Ανάπτυξη, εφαρµογή και πιστοποίηση Συστήµατος Ολοκληρωµένης
Διαχείρισης

Διάρκεια

3 έτη

Εισαγωγή
Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερες φορές ακούµε καθηµερινά από συνανθρώπους
µας, σε αγορές τροφίµων, µέσα µαζικής ενηµέρωσης και αλλού, φράσεις και ερωτήµατα:
“Ξέρουµε τι τρώµε;” “Πως να παράγονται και τι να έχουν µέσα όλα αυτά τα που
αγοράζουµε;”, “Πως µπορώ να εµπιστευτώ κάποιον σίγουρα για τα τρόφιµα που µου
προσφέρει;”. Επίσης παντού γύρω µας ακούµε και συζητάµε τους προβληµατισµούς µας
για το περιβάλλον, το παρόν και το µέλλον του πλανήτη αυτού καθώς και µε ποιες τεχνικές
σε όλους τους παραγωγικούς τοµείς (γεωργικό & βιοµηχανικό τοµέα) αλλά και στην
καθηµερινή µας ζωή µπορούµε να διατηρήσουµε το περιβάλλον µας ζωντανό και
παραγωγικό.
Οι δύο παραπάνω κατηγορίες προβληµατισµών είναι άρρηκτα συνδεδεµένες µε ένα από
τα µεγαλύτερα προβλήµατα του σύγχρονου τρόπου ζωής στα µεγάλα αστικά κέντρα του 21
αιώνα, το διατροφικό ζήτηµα.
Γυρνώντας πίσω ιστορικά στην εποχή της βιοµηχανικής εκµετάλλευσης και της
εντατικοποίησης των καλλιεργητικών περιοχών βρίσκουµε τη ρίζα του προβλήµατος. Ο
ενθουσιασµός από τις µεγάλες παραγωγές, των αποτελεσµάτων της χρήσης
φυτοπροστατευτικών και λιπαντικών ουσιών και η όλο αυξανόµενη ζήτηση ποσοτήτων από
τα παραγόµενα προϊόντα, σε συνδυασµό µε την µειωµένη γνώση της εποχής οδήγησαν
6

Ο.Ε.Φ. Α.Ε.Σ. ΣΤΕΡΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ - ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Βiv

στην αλόγιστη χρήση των ουσιών και των τεχνικών δίχως να γνωρίζουµε το βαθύ και
ανεξίτηλο πρόβληµα που δηµιουργούσαν.
Με το πέρασµα των ετών δηµιουργήθηκαν τα διάφορα Συστήµατα ολοκληρωµένης
Διαχείρισης (ΣΟΔ). Η Ολοκληρωµένη Διαχείριση Καλλιεργειών (Integrated Crop
Management – ICM) αποτελεί την ορθολογική άσκηση της γεωργίας συνδυάζοντας
ισορροπία ανάµεσα στο περιβάλλον και την ανθρώπινη δραστηριότητα. Με την άσκηση
ενός συστήµατος Ολοκληρωµένης Διαχείρισης Καλλιεργειών AGRO 2.1 & 2.2 (2.2.3
εξειδικευµένο στην καλλιέργεια της ελιάς) εξασφαλίζεται η προστασία του περιβάλλοντος
µέσα από τη φιλοπεριβαλλοντική προσέγγιση της καλλιεργητικής τεχνικής. Παράλληλα η
ποιότητα των παραγόµενων προϊόντων διατηρείται σε υψηλά επίπεδα ενώ λαµβάνονται
µέτρα προστασίας του εργαζόµενου στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις διασφαλίζοντας από το
πρώτο έως το τελευταίο βήµα της παραγωγικής τη σιγουριά στον τελικό καταναλωτή ότι το
προϊόν που καταναλώνει και προσφέρει στην οικογένεια του είναι ασφαλές, ποιοτικό και
απαλλαγµένο από βλαβερές ουσίες για την ανθρώπινη υγεία και ότι έχει παραχθεί µε όλες
τις τεχνικές που ελαχιστοποιούν την επιβάρυνση του περιβάλλοντος.
Τα σηµαντικότερα οφέλη που θα αποκοµίσει η Ο.Ε.Φ. από την εφαρµογή του προτύπου
συστήµατος ολοκληρωµένης διαχείρισης είναι:
•

Η συµµόρφωση µε τις εθνικές και ευρωπαϊκές νοµοθετικές απαιτήσεις

•

Παραγωγή υψηλής ποιότητας ελαιολάδου και έτσι το προϊόν γίνεται ανταγωνιστικό,
αποκτώντας προστιθέµενη αξία.

•

Η παραγωγή τροφίµων µε τις κοινά αποδεκτές µεθόδους και απαιτήσεις παραγωγών
και αγοράς

•

Αναγνώριση της ποιότητας του προϊόντος από τις εθνικές αλλά και τις αγορές του
εξωτερικού

•

Η ενίσχυση της φήµης της επιχείρησης καθώς και το αίσθηµα ασφάλειας που
δηµιουργείται στο κοινό- καταναλωτές

•

Μεγιστοποίηση του οικονοµικού οφέλους για τον παραγωγό. Το όφελος έρχεται από
την µείωση των εισροών ή/ και από την επίτευξη καλύτερων αποδόσεων.

•

Μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος.

•

Η βελτίωση των σχέσεων τόσο σε επίπεδο εσωτερικής επικοινωνίας όσο και
εξωτερικής
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•

Η πρόληψη ως τρόπος αντιµετώπισης σε θέµατα καλλιεργητικά, υγιεινής και
ασφάλειας.

Η Ο.Π. του Α.Σ. Στέρνας αποτελείται σήµερα από 55 µέλη. Η δραστηριότητα κατά την
τριετία 2018-2021 θα πραγµατοποιηθεί αξιοποιώντας τα συµπεράσµατα και την εµπειρία
της Ο.Ε.Φ. από την εφαρµογή αντίστοιχης δραστηριότητας που εφάρµοσε από το 2015
στο πλαίσιο των προγραµµάτων των οργανώσεων ελαιουργικών φορέων µε εφαρµογή του
Συστήµατος Ολοκληρωµένης Διαχείρισης στην Οργάνωση Ελαιοπαραγωγών που
δηµιούργησε, την εκπαίδευση αυτών στους Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής και την
ετήσια Πιστοποίηση του Συστήµατος Ολοκληρωµένης Διαχείρισης σύµφωνα µε το εθνικό
πρότυπο AGRO 2.1 και AGRO 2.2/3 από διαπιστευµένο από το ΕΣΥΔ φορέα
πιστοποίησης.

Υλοποίηση της δραστηριότητας
Οι απαιτήσεις του Σ.Ο.Δ. που θα εφαρµοστεί στοχεύουν στα παρακάτω:
•

Καθορισµό πολιτικής στη γεωργική εκµετάλλευση που θα είναι κοινά αποδεκτή και
εφαρµόσιµη από όλα της τα µέλη

•

Εκπαίδευση όλων των παραγωγών της Ο.Π.

•

Διαµόρφωση συστήµατος ελέγχου, προσδιορισµού διορθωτικών και προληπτικών
ενεργειών

•

Προστασία του περιβάλλοντος και της αειφορίας των καλλιεργήσιµων περιοχών

•

Έλεγχος και µείωση των εισροών σε όλα τα πεδία της καλλιέργειας

•

Αύξηση της παραγωγικότητας

•

Ορθή διαχείριση εξοπλισµού και καταναλωθείσας ενέργειας

•

Διασφάλιση της υγιεινής και ποιότητας του παραγόµενου προϊόντος

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την ορθή εφαρµογή του Σ.Ο.Δ. είναι η
παρακάτω:

✓ Μελέτη των εδαφοκλιµατικών, οικονοµικών και κοινωνικών δεδοµένων της περιοχής και
των αναγκών των παραγωγών καθώς και της παραγωγικής διαδικασίας, σε συνεργασία
µε την διοίκηση και τους κατά τόπους υπεύθυνους επιβλέποντες γεωπόνους των
οµάδων
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✓ Μελέτη των προτύπων και των νοµοθετικών και κανονιστικών απαιτήσεων
✓ Σύνταξη και εφαρµογή συστήµατος ολοκληρωµένης διαχείρισης καθώς και εγχειριδίου
ποιότητας, Οδηγιών και Σχεδίων Διαχείρισης
✓ Καθορισµός αρµοδιοτήτων Σ.Ο.Δ.
✓ Σχεδιασµός, εκτύπωση και διανοµή του ατοµικού τετραδίου παραγωγού µε
προτυπωµένα τα στοιχεία του κάθε παραγωγού (όνοµα, Α.Φ.Μ. , αγροτεµάχια κλπ) για
την εύκολη συµπλήρωση εφαρµογών και εργασιών ανά αγροτεµάχιο, όπως ορίζει το
πρότυπο AGRO 2.1 & 2.2/2.3
✓ Διεξαγωγή εκπαιδεύσεων στο σύνολο των παραγωγών σε όλα τα θέµατα εφαρµογής
του Σ.Ο.Δ. (πολιτική, νοµοθεσία, απαιτήσεις, υποχρεώσεις κ.α.) αλλά και σε
καλλιεργητικά και περιβαλλοντικά θέµατα.
✓ Διεξαγωγή αναλύσεων καρπού για έλεγχο υπολειµµατικότητας Φ.Π.Π. , στοχεύοντας
στην απόδειξη των σωστών καλλιεργητικών τεχνικών και της παραγωγής ενός τελικού
προϊόντος απαλλαγµένου από βλαβερές και επιβαρυντικές ουσίες για την ανθρώπινη
υγεία.
✓ Διεξαγωγή εδαφολογικών αναλύσεων για την ορθότερη πρόταση και εφαρµογή
λιπαντικών ουσιών ανάλογα τις απαιτήσεις κάθε περιοχής και αγροτεµαχίου.
Στοχεύοντας στην προστασία του περιβάλλοντος µειώνοντας τις άσκοπες εισροές και
στην µείωση του κόστους παραγωγής
✓ Εσωτερικές επιθεωρήσεις (παραγωγών και συστήµατος) και ανασκόπηση συστήµατος
✓ Διεξαγωγή τελικής εξωτερικής επιθεώρησης από διαπιστευµένο φορέα πιστοποίησης
µε στόχο την επαλήθευση της ορθής εφαρµογής του Σ.Ο.Δ. και τελικά την πιστοποίηση
των παραγωγών.
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Πιο συγκεκριµένα:
Ατομικό τετράδιο παραγωγού

Θα διανεµηθούν σε όλους τους Παραγωγούς της Οµάδας τα ατοµικά τετράδια της
Ολοκληρωµένης Διαχείρισης τα οποία θα έχουν τα απολύτως απαραίτητα έντυπα για τις
καταγραφές του µε στόχο τόσο την πιστοποίησή του αλλά και την κάλυψη των απαιτήσεων
της πολλαπλής συµµόρφωσης. Παράλληλα τα τετράδια των παραγωγών θα
περιλαµβάνουν οδηγίες και έντυπο εκπαιδευτικό υλικό. Επιπλέον το ατοµικό τετράδιο του
παραγωγού θα περιλαµβάνει τα προσωπικά του στοιχεία όπως ονοµατεπώνυµο,
πατρώνυµο, το σύνολο των στρεµµάτων ελαιοκαλλιέργειας και τον συνολικό αριθµό
δένδρων.
Με τη βοήθεια των επιβλεπόντων γεωπόνων θα συµπληρώνονται τα έντυπα καταγραφών
φυτοπροστασίας, λίπανσης, άρδευσης, συγκοµιδής, το έντυπο απογραφής λιπασµάτων
που διαθέτει ο παραγωγός στην αποθήκη του καθώς και το αντίστοιχο έντυπο απογραφής
φυτοφαρµάκων.

Εκπαίδευση

Η εκπαίδευση στο πλαίσιο εφαρµογής του συστήµατος ολοκληρωµένης διαχείρισης αφορά
την εκπαίδευση τόσο των επιβλεπόντων και της οµάδας έργου που αποτελεί απαραίτητη
προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων ποιότητας που έχουν τεθεί όσο και την
εκπαίδευση των παραγωγών της οµάδας τόσο σε ατοµικό όσο και σε οµαδικό επίπεδο.
Η εκπαίδευση των επιβλεπόντων και της οµάδας έργου απαιτεί την ανάλυση των
προτύπων AGRO 2.1 & AGRO 2.2/2.3 καθώς και των αρµοδιοτήτων όλων των
εµπλεκοµένων µε τα ακόλουθα αντικείµενα εκπαίδευσης.
Παράλληλα θα εκπαιδεύονται οι παραγωγοί στη συµπλήρωση των τετραδίων τους, στις
βασικές αρχές λειτουργίας του Συστήµατος Ολοκληρωµένης Διαχείρισης και στις
υποχρεώσεις τους σε σχέση µε αυτό. Οι εκπαιδεύσεις θα πραγµατοποιηθούν σε οµαδικό
και ατοµικό επίπεδο και θα περιλαµβάνουν επίσης θέµατα σχετικά µε τη λίπανση, τη
φυτοπροστασία, τη συγκοµιδή, τις καλλιεργητικές τεχνικές, την αποθήκευση της ελιάς κλπ.
Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δίνεται ώστε οι Παραγωγοί να κατανοήσουν τα οφέλη της
συλλογικής διαχείρισης της ελαιοκαλλιέργειας, της συλλογικής συγκοµιδής, έκθλιψης,
αποθήκευσης και εµπορίας των ελαιοκοµικών προϊόντων.
Η εκπαιδευτική διαδικασία θα ακολουθείται από απλό και συγχρόνως περιεκτικό έντυπο
εκπαιδευτικό υλικό. Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης των παραγωγών και µε στόχο να
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εντοπιστούν αδυναµίες και να καταρτιστεί η θεµατολογία των επόµενων εκπαιδεύσεων, θα
συµπληρώνονται σε ετήσια βάση τεστ γνώσεων από όλου τους παραγωγούς της Ο.Ε.Φ.
Εσωτερική Επιθεώρηση (Σ.Ο.Δ. και Παραγωγών) και ανασκόπηση συστήματος

Η εσωτερική επιθεώρηση και οι έλεγχοι του Σ.Ο.Δ. αποσκοπούν στην επιβεβαίωση της
λειτουργίας και στη συνεχή βελτίωση του. Οι εσωτερικές επιθεωρήσεις των παραγωγών
περιλαµβάνουν τον έλεγχο επάρκειας γνώσεων τους και ταυτόχρονη συµµόρφωση τους µε
το Σ.Ο.Δ. ώστε να αναγνωρίζονται και να διορθώνονται έγκαιρα οι τυχόν ατέλειες του
Συστήµατος και να αναπροσαρµόζεται η ύλη των επόµενων εκπαιδεύσεων. Μετά την
Εσωτερική Επιθεώρηση θα πραγµατοποιείται η ετήσια Ανασκόπηση του Σ.Ο.Δ. . Στόχος
είναι η επίσηµη αξιολόγηση από την ανώτερη Διοίκηση της κατάστασης και της επάρκειας
του Συστήµατος σε σχέση µε τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας, του προτύπου πιστοποίησης
και τους στόχους που προκύπτουν από τις µεταβαλλόµενες περιστάσεις.
Πιστοποίηση

Η Ο.Ε.Φ. θα προσκαλεί σε ετήσια βάση ανεξάρτητο πιστοποιητικό φορέα µε στόχο τον
έλεγχο της συµµόρφωσης του εφαρµοζόµενου Συστήµατος Ολοκληρωµένης Διαχείρισης
µε τα εθνικά πρότυπα AGRO 2.1 & AGRO 2.2/2.3 και τελικό στόχο την έκδοση
πιστοποιητικού για τους 55 παραγωγούς της.
Με την εφαρµογή όλων των παραπάνω η Ο.Ε.Φ. δεσµεύεται και στοχεύει στον πλήρη
έλεγχο της γεωργικής εκµετάλλευσης στηρίζοντας όλες τις διεργασίες που θα
ακολουθηθούν σε προδιαγεγραµµένες απαιτήσεις, συµφωνηµένες διαδικασίες και
στρατηγικές περιορίζοντας το απρόβλεπτο και δυσάρεστο στο ελάχιστο. Στόχος είναι
πάντα η διασφάλιση της ποιότητας του παραγόµενου ελαιολάδου της Ο.Ε.Φ.
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Παραδοτέα

Α/Α

Τίτλος Παραδοτέου

Έτος
προγράµµατος

Μήνες από έναρξη
προγράµµατος

1

Πρώτη ενδιάµεση έκθεση τεκµηρίωσης της
υλοποίησης της δραστηριότητας

1ο

έως 9

2

Δεύτερη ενδιάµεση έκθεση τεκµηρίωσης της
υλοποίησης της δραστηριότητας

1ο

έως 9

3

Πιστοποιητικό συµµόρφωσης AGRO

1ο

έως 12

4

Τελική έκθεση τεκµηρίωσης της υλοποίησης
της δραστηριότητας για το πρώτο έτος

1ο

έως 12

5

Πρώτη ενδιάµεση έκθεση τεκµηρίωσης της
υλοποίησης της δραστηριότητας

2ο

έως 21

6

Δεύτερη ενδιάµεση έκθεση τεκµηρίωσης της
υλοποίησης της δραστηριότητας

2ο

έως 21

7

Πιστοποιητικό συµµόρφωσης AGRO

2ο

έως 24

8

Τελική έκθεση τεκµηρίωσης της υλοποίησης
της δραστηριότητας για το δεύτερο έτος

2ο

έως 24

9

Πρώτη ενδιάµεση έκθεση τεκµηρίωσης της
υλοποίησης της δραστηριότητας

3ο

έως 33

10

Δεύτερη ενδιάµεση έκθεση τεκµηρίωσης της
υλοποίησης της δραστηριότητας

3ο

έως 33

11

Πιστοποιητικό συµµόρφωσης AGRO

3ο

έως 36

12

Τελική έκθεση τεκµηρίωσης της υλοποίησης
της δραστηριότητας για το τρίτο έτος

3ο

έως 36
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Δείκτες

Τιµή στόχος

Μήνες από
έναρξη
προγράµµατο
ς

Τρόπος µέτρησης

Εκπαιδεύσεις

1/έτος

έως 12
έως 24
έως 36

Παρουσιολόγια
οµαδικών
εκπαιδεύσεων

Αριθµός
παραγωγών

55

έως 12
έως 24
έως 36

Παρουσιολόγια
ατοµικών
εκπαιδεύσεων

Αριθµός
αναλύσεων

8 αναλύσεις
(τετραγωνική
ρίζα των
παραγωγών/
έτος)

έως 12
έως 24
έως 36

Συγκέντρωση
αναλύσεων ΦΠΠ

έως 12
έως 24
έως 36

Συγκέντρωση
αναλύσεων εδάφους

Είδος
δείκτη

Περιγραφή
δείκτη

Μονάδα
Μέτρησης

εισροών /
εκροών

Οµαδικές
Εκπαιδεύσεις
παραγωγών

εισροών /
εκροών

Ατοµικές
Εκπαιδεύσεις
παραγωγών /
έτος

εισροών /
εκροών

Αναλύσεις
υπολειµµάτων
ΦΠΠ/έτος

εισροών /
εκροών

Αναλύσεις
εδάφους/έτος

Αριθµός
αναλύσεων

8 αναλύσεις
(τετραγωνική
ρίζα των
παραγωγών/
έτος)

εισροών /
εκροών

Εσωτερικές
επιθεωρήσεις
παραγωγών /
έτος

Αριθµός
παραγωγών

55

έως 12
έως 24
έως 36

Διατήρηση αρχείου
εσωτερικών
επιθεωρήσεων

αποτελεσµ
άτων

Αριθµός
παραγωγών
που
πιστοποιούνται
στο ανά έτος
από
διαπιστευµένο
από το ΕΣΥΔ
πιστοποιητικό
φορέα
σύµφωνα µε τις
απαιτήσεις του
προτύπου
AGRO 2.1 &
2.2/3 κάθε έτος

Αριθµός
παραγωγών

55

έως 12
έως 24
έως 36

Λίστα
πιστοποιηµέων
παραγωγών που
επισυνάπτεται στο
πιστοποιητικό

αποτελεσµ
άτων

Πιστοποιητικό
συµµόρφωσης
σύµφωνα µε το
πρότυπο
AGRO 2.1 &
2.2/3

Πιστοποιητικό /
έτος

1

έως 12
έως 24
έως 36

Πιστοποιητικά που
θα εκδοθούν στη
διάρκεια του Π.Ε της
ΟΕΦ

επιπτώσε
ων

Μηδενική
ανεύρεση %
υπολειµµάτων
ΦΠΠ εκτος των
αποδεκτών
ορίων

mg/kg

8 αναλύσεις
(στην
τετραγωνική
ρίζα των
παραγωγών/
έτος )

έως 12
έως 24
έως 36

Αξιολόγηση των
αποτελεσµάτων των
αναλύσεων ΦΠΠ
που θα γίνουν
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Είδος
δείκτη

επιπτώσε
ων

Περιγραφή
δείκτη

Επάρκεια
κατάρτισης των
παραγωγών

Μονάδα
Μέτρησης

Τεστ γνώσεων
παραγωγών

Τιµή στόχος

Μήνες από
έναρξη
προγράµµατο
ς

Τρόπος µέτρησης

Πάνω από το
85% των
ερωτήσεων να
έχουν
απαντηθεί
σωστά από το
σύνολο των
παραγωγών

έως 12
έως 24
έως 36

Ανάλυση των
απαντήσεων των
τεστ γνώσεων

Οι παραπάνω δείκτες της δραστηριότητας δύνανται να αναθεωρηθούν σε περίπτωση που
αλλάξουν οι ανάγκες της Ο.Ε.Φ. Α.Σ. Στέρνας ή σε περίπτωση έκτακτου γεγονότος ώστε να
είναι συνεχώς σαφείς, μετρήσιμοι, ρεαλιστικοί και χρονικά προσδιορισμένοι. Ο βαθμός
επίτευξης των δεικτών θα παρουσιάζεται στις ενδιάμεσες και τελικές εκθέσεις υλοποίησης
της δραστηριότητας.

Προϋπολογισμός
Σύνολο
Δραστηριότητ
ας

Δαπάνες

Ποσό

Πρώτο έτος

Δεύτερο έτος

Τρίτο έτος

€30.066,66

Παροχή Υπηρεσιών

€30.066,66

€10.022,22

€10.022,22

€10.022,22
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