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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 Γ µε
τίτλο «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελαιοκαλλιέργειας µέσω του εκσυγχρονισµού»
και συγκεκριµένα τη δραστηριότητα Γiv µε τίτλο “Χρήση ειδικού εργαλείου για την
κατάρτιση και επικοινωνία των παραγωγών” 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 Γ
Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελαιοκαλλιέργειας µέσω του εκσυγχρονισµού

Δραστηριότητα Γiv: Μέτρα κατάρτισης και επικοινωνίας

Τίτλος

Χρήση ειδικού εργαλείου για την κατάρτιση και επικοινωνία των
παραγωγών

Διάρκεια

3 έτη

Εισαγωγή
Ευρέως διαδεδοµένος είναι ο διεθνής όρος e-learning για την ηλεκτρονική µάθηση. Η εξ
αποστάσεως διαδικτυακή/ψηφιακή εκπαίδευση εµπεριέχει συνεργατική διδασκαλία και
αλληλεπίδραση µεταξύ εκπαιδευόµενων και εκπαιδευτών καθώς και µεταξύ
εκπαιδευόµενων, όπως δηλαδή συµβαίνει στην κλασική εκπαίδευση, π.χ. σε µια
παραδοσιακή αίθουσα διδασκαλίας. Εξ άλλου τα ηλεκτρονικά σεµινάρια γίνονται σε ‘‘τάξη’’.
Απλά αυτό που συµβαίνει µέσω του e-learning είναι ότι ο εκπαιδευτής και οι
εκπαιδευόµενοι βρίσκονται σε διαφορετικούς/αποµακρυσµένους χώρους και η έννοια της
‘‘τάξης’’ δηµιουργείται εικονικά - π.χ. από τον υπολογιστή. Το e-learning, ως µεθοδολογία
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, είναι η διαδικασία εκµάθησης όπου η µαθησιακή διαδικασία
εκτελείται µέσα από τις σύγχρονες τεχνολογίες, όπως προγράµµατα υπολογιστών και
τηλεπικοινωνιακά προηγµένα συστήµατα. Ο εκπαιδευόµενος έχει συνήθως πλήρη έλεγχο
του ρυθµού προόδου, πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό, ενώ ταυτόχρονα υπάρχει
διαθέσιµη, αν το επιθυµεί, υποστήριξη από τον εκπαιδευτή.
Η εκπαίδευση από απόσταση απαιτεί την ανάπτυξη επικοινωνιακής υποδοµής που να
επιτρέπει την ανεξάρτητη επικοινωνία των εκπαιδευόµενων µε τους εκπαιδευτές ή άλλους
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εκπαιδευόµενους και την εργασία σε οµάδες.
Το e-learning, ως την πλέον τεχνολογικά προηγµένη µέθοδο εξ αποστάσεως εκπαίδευσης,
προσφέρει µια σειρά από σηµαντικά πλεονεκτήµατα. Τα πλεονεκτήµατα που προσφέρει
είναι ενδεικτικά τα ακόλουθα:
•

Το εκπαιδευτικό υλικό είναι πάντα διαθέσιµο, σε τράπεζα εκπαιδευτικού υλικού, µέσω
της οποίας µπορεί οποιαδήποτε στιγµή ο εκπαιδευόµενος να µπαίνει στην ηλεκτρονική
τάξη, αρκεί να υπάρχει σύνδεση µε το Διαδίκτυο.

•

Η πρόσβαση στην εκπαιδευτική πλατφόρµα είναι εφικτή από όπου και να είµαστε,
µέσω µοναδικών κωδικών διασύνδεσης.

•

Η ηλεκτρονική τάξη δεν απαιτεί οργανωµένους χώρους εκπαίδευσης.

•

Η ηλεκτρονική βιβλιοθήκη είναι πλούσια σε περιεχόµενο, περιεκτικό και δεν κουράζει
τον εκπαιδευόµενο, καθώς τα µαθήµατα µπορούν να αναπαραχθούν τµηµατικά.

•

Η αποµακρυσµένη εκπαίδευση είναι εξαιρετικά αποτελεσµατική, όταν γίνεται µε
προηγµένο τρόπο παρουσίασης: πολυµέσα, βίντεο, ήχος, κείµενα, εικόνες,
παραστάσεις, οµιλία κλπ.

•

Το µάθηµα παραδίδεται µε πολλούς τρόπους, ώστε να ταιριάζει στις προτιµήσεις του
εκπαιδευοµένου: αυτοδιδασκαλία, ασύγχρονη συνεργασία, σύγχρονη διδασκαλία,
επικοινωνία τόσο µε τον εκπαιδευτή όσο και τους υπόλοιπους εκπαιδευόµενους.

Επιπλέον,
•

Εξασφαλίζεται συνεχής βελτίωση του περιεχοµένου και της αποτελεσµατικότητας.

•

Γίνεται τµηµατοποίηση τόσο της παρουσίασης όσο και του περιεχοµένου
προσφέροντας δυνατότητες επαναχρησιµοποίησης.

Υλοποίηση της δραστηριότητας
Η Ο.Ε.Φ. Α.Σ. Στέρνας στο πλαίσιο της δράσης αυτής θα δηµιουργήσει ένα εργαλείο elearning το οποίο θα αξιοποιήσει στο µέγιστο βαθµό για την εκπαίδευση των παραγωγών
της Ο.Π. . Οι παραγωγοί θα έχουν ελεύθερη πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό το οποίο
θα αφορά ενδεικτικά στα εξής θέµατα:
✓ απαιτήσεις πολλαπλής συµµόρφωσης
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✓ επωφελείς για το κλίµα και το περιβάλλον γεωργικές πρακτικές- πρασίνισµα &
µετριασµό της κλιµατικής αλλαγής
✓ ορθολογική χρήση του νερού στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις
✓ ορθολογική χρήση λιπασµάτων
✓ ορθολογική διαχείριση των ζωικών αποβλήτων (κοπριάς) µε στόχο την µείωση της
ρύπανσης των υδάτων.
✓ ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρµάκων
✓ γενικές αρχές ολοκληρωµένης φυτοπροστασίας
✓ χρήση υποπροϊόντων, αποβλήτων, υπολειµµάτων και λοιπών πρώτων υλών, έκτος
τρόφιµων, για τους σκοπούς της βιοοικονοµίας
✓ µείωση εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου από τις γεωργικές δραστηριότητες.
✓ τον εκσυγχρονισµό των εκµεταλλεύσεων, τη βελτίωση της βιωσιµότητας, την ανάπτυξη
της ανταγωνιστικότητας, την αύξηση της προστιθέµενης αξίας των γεωργικών
προϊόντων
Με τη χρήση του εργαλείου e-learning οι παραγωγοί θα µπορούν να έχουν διαθέσιµο ανά
πάσα στιγµή το εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο θα καλύπτει όλα τα θέµατα πάνω στα οποία
έχουν εκπαιδευτεί στο πλαίσιο όλων των δράσεων του Π.Ε της Ο.Ε.Φ. συνεπώς ο
παραγωγός θα µπορεί να ανατρέχει σε αυτό για την κάλυψη των αναγκών του σε όλη τη
διάρκεια της τριετίας αλλά και µετά το πέρας της. Το εκπαιδευτικό υλικό θα έχει συνταχθεί
από ειδικούς επιστήµονες γεωπόνους µε την υποστήριξη εξειδικευµένου Πανεπιστηµιακού/
Εκπαιδευτικού ιδρύµατος.
Παράλληλα το εργαλείο θα δίνει τη δυνατότητα επικοινωνίας µεταξύ των παραγωγών και
της Ο.Ε.Φ. και του ελαιοτριβείου καθώς µε τη χρήση αυτή η Ο.Ε.Φ. θα επικοινωνεί τις
δράσεις της προς τους παραγωγούς της και πιο συγκεκριµένα θα τους ενηµερώνει σχετικά
µε:
✓ την διεξαγωγή των εκπαιδεύσεων που θα πραγµατοποιούνται (ηµεροµηνία, τοποθεσία,
ώρα, θεµατολογία)
✓ εκπαιδευτικό υλικό που αφορά τις υπόλοιπες δράσεις του Π.Ε
✓ τη λειτουργία του εργοστασίου (πότε ξεκινάει, κλπ)
✓ έκτακτες ανάγκες που µπορεί να προκύψουν
✓ οδηγίες ανάλογα τις καιρικές συνθήκες, έκτακτα µέτρα φυτοπροστασία κλπ
✓ τις υποχρεώσεις των παραγωγών στο πλαίσιο του προγράµµατος εργασίας
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✓ τη διαθεσιµότητα παγίων παραγωγών που προµηθεύτηκε η Ο.Ε.Φ. στο πλαίσιο του
προγράµµατος εργασίας κ.α.
Σε κάθε εκπαιδευόµενο δίνεται η δυνατότητα παρακολούθησης του ποσοστού
συµπλήρωσης του σεµιναρίου, καθώς ενδεικτικά θα µπορεί να παρακολουθεί την
ένδειξη προόδου του συνολικού σεµιναρίου, µαθηµάτων και ενοτήτων που έχουν
ολοκληρωθεί και ολοκλήρωσης quiz και ασκήσεων.
Αναφορικά µε τα δεδοµένα και τα χαρακτηριστικά της αξιολόγησης του
εκπαιδευόµενου, η πλατφόρµα έχει δυνατότητα ολοκληρωµένης ψηφιακής εξέτασης Quiz, όπου υπάρχει πρόβλεψη να περιέχει: δυνατότητα εισαγωγής quiz εξέτασης,
εξέταση µε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, εµφάνιση σωστών απαντήσεων µε
επιλογή κριτηρίου στο τέλος της εξέτασης, εµφάνιση αποτελέσµατος και εξέταση µε
περιορισµό χρόνου και χρονόµετρο.
Σηµαντικό στοιχείο της λειτουργικότητας της πλατφόρµας αποτελεί η
διαδραστικότητα και επικοινωνία µεταξύ των χρηστών. Πιο συγκεκριµένα µέσα από
forum όλοι οι χρήστες µπορούν να επικοινωνούν δοµηµένα µεταξύ τους σε σχέση µε:

- Σεµινάρια, µαθήµατα, θέµατα
- Αποτελέσµατα
- Απορίες
Η αλληλεπίδραση των χρηστών µπορεί να αφορά σε:

-

Δηµιουργία θεµάτων για ανοιχτή συζήτηση στο πλαίσιο του σεµιναρίου
Δυνατότητα απάντησης σε δηµοσιεύσεις τρίτων
Εγγραφή σε συνοµιλία για αυτόµατη ενηµέρωση απαντήσεων µέσω email
Προσθήκη θέµατος συζήτησης στα αγαπηµένα για εύκολη πρόσβαση
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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

Δηµιουργία εργαλείου e-learning

1ο

έως 9

3

Δηµιουργία εκπαιδευτικού υλικού

1ο

έως 9

4

Δεύτερη ενδιάµεση έκθεση τεκµηρίωσης της
υλοποίησης της δραστηριότητας

1ο

έως 9

5

Τελική έκθεση τεκµηρίωσης της υλοποίησης
της δραστηριότητας για το πρώτο έτος

1ο

έως 12

6

Πρώτη ενδιάµεση έκθεση τεκµηρίωσης της
υλοποίησης της δραστηριότητας

2ο

έως 21

7

Δηµιουργία εκπαιδευτικού υλικού

2ο

έως 21

8

Δεύτερη ενδιάµεση έκθεση τεκµηρίωσης της
υλοποίησης της δραστηριότητας

2ο

έως 21

9

Τελική έκθεση τεκµηρίωσης της υλοποίησης
της δραστηριότητας για το δεύτερο έτος

2ο

έως 24

10

Πρώτη ενδιάµεση έκθεση τεκµηρίωσης της
υλοποίησης της δραστηριότητας

3ο

έως 33

11

Δηµιουργία εκπαιδευτικού υλικού

3ο

έως 33

12

Δεύτερη ενδιάµεση έκθεση τεκµηρίωσης της
υλοποίησης της δραστηριότητας

3ο

έως 33

13

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

ηλεκτρονική
πλατφόρµα

1

έως 12
έως 24
έως 36

Δυνατότητα χρήσης
του εργαλείου elearning

Αριθµός
παραγωγών
που θα
εκπαιδευτούν

Αριθµός
παραγωγών

55

έως 12
έως 24
έως 36

Παρουσιολόγια
εκπαιδεύσεων

αποτελεσµ
άτων

Εκπαιδευτικό
υλικό

Αριθµός
εκπαιδευτικών
ενοτήτων

1 ανά έτος

έως 12
έως 24
έως 36

Αναρτηµένο
εκπαιδευτικό υλικό
στο εργαλείο elearning

επιπτώσε
ων

Αξιολόγηση
χρησιµότητας
του εργαλείου

Αριθµός
downloads του
εκπαιδευτικού
υλικού

Τουλάχιστον
το 50% του
αριθµού των
παραγωγών

έως 12
έως 24
έως 36

Καταγραφή
downloads

Είδος
δείκτη

Περιγραφή
δείκτη

Μονάδα
Μέτρησης

εισροών /
εκροών

Δηµιουργία
εργαλείου elearning

αποτελεσµ
άτων

Οι παραπάνω δείκτες της δραστηριότητας δύνανται να αναθεωρηθούν σε περίπτωση που
αλλάξουν οι ανάγκες της Ο.Ε.Φ. 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

€40.000,00

Παροχή Υπηρεσιών

€40.000,00

€13.333,33

€13.333,34

€13.333,33
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