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Εισαγωγή
Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ζάκρου (Α.Σ. Ζάκρου) ιδρύθηκε το 1936. Το 1978
πραγματοποιήθηκε εκσυγχρονισμός της γραμμής παραγωγής και εγκαταστάθηκαν δύο
φυγοκεντρικές μονάδες, ενώ το 1982 επεκτάθηκε με την εγκατάσταση δύο νέων μονάδων
και κατασκευάστηκαν δεξαμενές ελαιολάδου, συνολικής χωρητικότητας 500 τόνων, για
την αποθήκευση και κοινή πώληση του λαδιού των παραγωγών.
Ο συνεταιρισμός πραγματοποίησε νέο εκσυγχρονισμό το 1991 με ίδια κεφάλαια, όπου
αντικαταστάθηκαν τα decander με δύο νέες μονάδες, τα οποία λειτούργησαν μέχρι το 2003.
Το 1994 κατασκευάστηκαν νέες ανοξείδωτες δεξαμενές χωρητικότητας 230 τόνων και το
1998 δεξαμενές χωρητικότητας 360 τόνων. Το 2003 έγινε ριζικός εκσυγχρονισμός των
εγκαταστάσεων του, με κατασκευή νέου κτιρίου ελαιουργείου, με επιπλέον δεξαμενές 400
τόνων, και σύγχρονης μικρής μονάδας τυποποίησης ελαιολάδου. Εγκαταστάθηκαν δύο
νέες φυγοκεντρικές μονάδες συνολικής δυναμικότητας έκθλιψης 11.000 κιλών
ελαιοκάρπου ανά ώρα και εφαρμόζεται με επιτυχία κοινή άλεση και εμπορία του
ελαιολάδου. Σήμερα ο Α.Σ. Ζάκρου έχει 479 ενεργά μέλη-παραγωγούς με συνολικά 12.000
στρέμματα και 260.000 ελαιόδεντρα.
Πρόσφατα, και σύμφωνα με την Υ.Α. 4384/26.04.2016, ο Α.Σ. Ζάκρου, μετονομάστηκε σε
Αγροτικός Ελαιοκομικός Συνεταιρισμός Ζάκρου (Α.Ε.Σ. Ζάκρου). Επιπλέον, σύμφωνα με το
άρθρο 20, παρ. 2 του ν. 4384/2016 (ΦΕΚ Α’ 78), ο Α.Ε.Σ. Ζάκρου είναι ενήμερος στο Εθνικό
Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων με αριθμό μητρώου
1302019.
Ο ΑΕΣ Ζάκρου, αναγνωρισμένος με την υπ’ αριθμ. 23143/31.01.2018 απόφαση της
Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου ως
Ο.Π.-ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΖΑΚΡΟΥ στον τομέα του ελαιολάδου
και των επιτραπέζιων ελιών και συγκεκριμένα για το προϊόν ελαιόλαδο, θα υλοποιήσει το
εγκεκριμένο με την υπ’ αριθμ. 585/25122/30.03.2018 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.
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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
• 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. 585/25122/30.03.2018 Υπουργική Απόφαση «Έγκριση Προγράμματος Εργασίας
της Οργάνωσης Παραγωγών ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΖΑΚΡΟΥ, της
Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, 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
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• 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
• 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 σε ελαιοπαραγωγούς της Ο.Ε.Φ. σύμφωνα με τα
εθνικά πρότυπα AGRO 2.1 & AGRO 2.2/3” 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 πρόγραμμα 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: Mέτρα πρακτικής επίδειξης τεχνικών ελαιοκαλλιέργειας με στόχο
την προστασία του περιβάλλοντος και τη διατήρηση του τοπίου, όπως η βιολογική
γεωργία, η ορθολογική γεωργία, η προστασία του εδάφους μέσω του περιορισμού της
διάβρωσης και η ολοκληρωμένη γεωργία
Τίτλος

Ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση Συστήματος Ολοκληρωμένης
Διαχείρισης σε ελαιοπαραγωγούς της Ο.Ε.Φ. σύμφωνα με τα εθνικά
πρότυπα AGRO 2.1 & AGRO 2.2/3

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 αυτά 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 μας 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 εντοπίζουμε τη ρίζα του προβλήματος. Ο
ενθουσιασμός από τις μεγάλες παραγωγές, των αποτελεσμάτων της χρήσης
φυτοπροστατευτικών και λιπαντικών ουσιών και η ολοένα αυξανόμενη ζήτηση ποσοτήτων
από τα παραγόμενα προϊόντα, σε συνδυασμό με την μειωμένη γνώση της εποχής οδήγησαν
στην αλόγιστη χρήση των ουσιών και των τεχνικών δίχως να γνωρίζουμε το βαθύ και
ανεξίτηλο πρόβλημα που δημιουργούσαν.
6

Ο.Ε.Φ. Α.Ε.Σ. ΖΑΚΡΟΥ - ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Βiv

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.
Η ΟΠ του ΑEΣ αποτελείται σήμερα από 287 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 δράσης
Οι απαιτήσεις του ΣΟΔ 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 ΟΠ

•

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
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Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την ορθή εφαρμογή του ΣΟΔ 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
✓ 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 ΣΟΔ
✓ Σχεδιασμός, εκτύπωση και διανομή του ατομικού τετραδίου παραγωγού με
προτυπωμένα τα στοιχεία του κάθε παραγωγού (όνομα, ΑΦΜ, 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 ΣΟΔ (πολιτική, νομοθεσία, απαιτήσεις, υποχρεώσεις κ.α.) αλλά και σε καλλιεργητικά
και περιβαλλοντικά θέματα.
✓ Διεξαγωγή αναλύσεων καρπού για έλεγχο υπολειμματικότητας ΦΠΠ, 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 ΣΟΔ και τελικά την πιστοποίηση των
παραγωγών.
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
8
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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
εντοπιστούν αδυναμίες και να καταρτιστεί η θεματολογία των επόμενων εκπαιδεύσεων, θα
συμπληρώνονται σε ετήσια βάση τεστ γνώσεων από όλου στους παραγωγούς της ΟΕΦ.

Εσωτερική Επιθεώρηση (ΣΟΔ και Παραγωγών) και ανασκόπηση συστήματος:
Η εσωτερική επιθεώρηση και οι έλεγχοι του ΣΟΔ 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
9
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το ΣΟΔ 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 ΣΟΔ. 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 ΟΕΦ 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 325 παραγωγούς της.
Με την εφαρμογή όλων των παραπάνω η ΟΕΦ 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 ΟΕΦ
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
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Α/Α

Τίτλος Παραδοτέου

Έτος προγράμματος

Μήνες από έναρξη
προγράμματος

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

Δείκτες
Είδος
δείκτη

Περιγραφή
δείκτη

Μονάδα
Μέτρησης

Τιμή στόχος

Μήνες από
έναρξη
προγράμματος

Τρόπος μέτρησης

εισροών /
εκροών

Ομαδικές
Εκπαιδεύσεις
παραγωγών

Εκπαιδεύσεις

Τουλάχιστον 1

έως 12
έως 24
έως 36

Παρουσιολόγια
ομαδικών
εκπαιδεύσεων

εισροών /
εκροών

Ατομικές
Εκπαιδεύσεις
παραγωγών /
έτος

Αριθμός
παραγωγών

287

έως 12
έως 24
έως 36

Παρουσιολόγια
ατομικών
εκπαιδεύσεων

εισροών /
εκροών

Αναλύσεις
υπολειμμάτων
ΦΠΠ/έτος

Αριθμός
αναλύσεων

17 αναλύσεις
(τετραγωνική
ρίζα των
παραγωγών/
έτος)

έως 12
έως 24
έως 36

Συγκέντρωση
αναλύσεων ΦΠΠ

έως 12
έως 24
έως 36

Συγκέντρωση
αναλύσεων εδάφους

εισροών /
εκροών

Αναλύσεις
εδάφους/έτος

Αριθμός
αναλύσεων

17 αναλύσεις
(τετραγωνική
ρίζα των
παραγωγών/
έτος)

εισροών /
εκροών

Εσωτερικές
επιθεωρήσεις
παραγωγών /
έτος

Αριθμός
παραγωγών

287

έως 12
έως 24
έως 36

Διατήρηση αρχείου
εσωτερικών
επιθεωρήσεων

αποτελεσμά
των

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

287

έως 12
έως 24
έως 36

Λίστα πιστοποιημέων
παραγωγών που
επισυνάπτεται στο
πιστοποιητικό
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Είδος
δείκτη

Περιγραφή
δείκτη

Μονάδα
Μέτρησης

αποτελεσμά
των

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

Πιστοποιητικό /
έτος

επιπτώσεων

Μηδενική
ανεύρεση %
υπολειμμάτων
ΦΠΠ εκτος των
αποδεκτών
ορίων

επιπτώσεων

Επάρκεια
κατάρτισης των
παραγωγών

Τιμή στόχος

Μήνες από
έναρξη
προγράμματος

Τρόπος μέτρησης

1

έως 12
έως 24
έως 36

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

mg/kg

αναλύσεις
στην
τετραγωνική
ρίζα των
παραγωγών/
έτος

έως 12
έως 24
έως 36

Αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων των
αναλύσεων ΦΠΠ που
θα γίνουν

Τεστ γνώσεων
παραγωγών

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. 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
Δραστηριότητα
ς

Δαπάνες

Παροχή
€156.893,27 Υπηρεσιών

Ποσό

Πρώτο έτος

€156.893,27

€52.297,76

Δεύτερο έτος

€52.297,76

Τρίτο έτος

€52.297,75
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