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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ

ΤΑ

ΕΡΓΑ

ΤΗΣ

ΠΑΡΟΧΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΚ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΟΕΦ ΑΣΟ ΒΙΑΝΝΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΚΑΝ. 611/2014 & 615/2014 ΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018-2021»
Στη συνέχεια παρατίθενται τα τεχνικά δελτία για τα έργα της εν θέματι πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος. Συγκεκριμένα παρατίθενται τα τεχνικά δελτία για τα ακόλουθα έργα (βλ. παρ. Α3 της
εν θέματι πρόσκλησης):
Α. Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης της δράσης Βii.1 «Προστασία από τη διάβρωση και την
ερημοποίηση» εκ του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας της ΟΕΦ για την περίοδο 20182021
Β. Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης της δράσης Βiii. «Εποχιακή παρατήρηση της εξέλιξης του
δάκου» εκ του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας της ΟΕΦ για την περίοδο 2018-2021
Γ. Παροχή

υπηρεσιών

υλοποίησης

της

δράσης

Biv.

«Εφαρμογή

και

πιστοποίηση

ολοκληρωμένης διαχείρισης στην καλλιέργεια της ελιάς» εκ του εγκεκριμένου προγράμματος
εργασίας της ΟΕΦ για την περίοδο 2018-2021
Δ. Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης της δράσης Γi. «Εξοικονόμηση υδάτινων πόρων» εκ του
εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας της ΟΕΦ για την περίοδο 2018-2021
Ε. Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης της δράσης Γiv. «Δημιουργία και λειτουργία κέντρου
πληροφόρησης, κατάρτισης και επικοινωνίας» εκ του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας
της ΟΕΦ για την περίοδο 2018-2021
ΣΤ. Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης της δράσης Δiv.2 «Τεχνική βοήθεια για την βελτίωση της
ποιότητας στην παραγωγή και την τυποποίηση ελαιόλαδου» εκ του εγκεκριμένου
προγράμματος εργασίας της ΟΕΦ για την περίοδο 2018-2021
Ζ. Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης της δράσης Eii.1 «Βελτίωση, εφαρμογή και πιστοποίηση
συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO
22000:2005 στο ελαιοτριβείο της ΟΕΦ ΑΣ Βιάννου» εκ του εγκεκριμένου προγράμματος
εργασίας της ΟΕΦ για την περίοδο 2018-2021
Η. Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης της δράσης Eii.2 «Βελτίωση, εφαρμογή και πιστοποίηση
συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO
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22000:2005 στο τυποποιητήριο ελαιολάδου της ΟΕΦ ΑΣ Βιάννου» εκ του εγκεκριμένου
προγράμματος εργασίας της ΟΕΦ για την περίοδο 2018-2021
Θ. Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης της δράσης Στi «Διάδοση πληροφοριών σχετικά με τις
δραστηριότητες του προγράμματος» εκ του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας της ΟΕΦ
για την περίοδο 2018-2021
Το τεχνικό δελτίο κάθε έργου περιλαμβάνει τα ακόλουθα:


Αντικείμενο του έργου



Σκοπός της δράσης που αφορά το έργο



Περιγραφή της δράσης που αφορά το έργο
Περιγράφει τις ενέργειες υλοποίησης της δράσης και προδιαγράφει με αυτό το τρόπο το
περιεχόμενο των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν στο πλαίσιο κάθε έργου για την υλοποίηση
της δράσης.



Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της δράσης που αφορά το έργο
Επιτρέπονται μικρές διαφορές με το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα στις προσφορές σε
περιπτώσεις που αυτό κρίνεται αναγκαίο λόγω του χρόνου ωρίμανσης του έργου.



Παραδοτέα υλοποίησης της δράσης που αφορά το έργο
Επιτρέπονται μικρές διαφορές με το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα στις προσφορές σε
περιπτώσεις που αυτό κρίνεται αναγκαίο λόγω του χρόνου ωρίμανσης του έργου.



Προϋπολογισμός του έργου
Ο προϋπολογισμός του έργου είναι σταθερός σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα της
ΟΕΦ κα αφορά καθαρές αξίας και δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ.



Ποσοτικοί και ποιοτικοί δείκτες της δράσης που αφορούν το έργο

Το περιεχόμενο των τεχνικών δελτίων προκύπτει από το εγκεκριμένο πρόγραμμα εργασίας της ΟΕΦ
ΑΣΟ Βιάννου.
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Έργο: Α. Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης της δράσης Βii.1 «Προστασία από τη
διάβρωση και την ερημοποίηση» εκ του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας της
ΟΕΦ για την περίοδο 2018-2021
1. Αντικείμενο του Έργου
Αντικείμενο του έργου είναι η παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση της δράσης Βii.1
«Προστασία από τη διάβρωση και την ερημοποίηση» εκ του εγκεκριμένου προγράμματος
εργασίας της ΟΕΦ βάσει των Καν.(ΕΕ) 611/14 και 615/14 της περιόδου 2018-2021. Στις
ακόλουθες ενότητες παρουσιάζεται το περιεχόμενο της δράσης Βii.1 που αφορά το παρόν
έργο.
2. Σκοπός της Δράσης
Βασικός σκοπός της δράσης είναι η προστασία των φυσικών πόρων και ειδικότερα η
προστασία του εδάφους από τη διάβρωση μέσα από την εφαρμογή κατάλληλων πρακτικών
σε συγκεκριμένους επιδεικτικούς ελαιώνες. Επιπροσθέτως, στην περιοχή του Βιάννου, η
δράση αποκτά ιδιαίτερη σημασία, λόγω της μεγάλης ποικιλίας εδαφών με διαφορετικές
κλίσεις (μικρή, μέτρια κλπ).
Η δράση έχει επιδεικτικό χαρακτήρα και στοχεύει στην ανάπτυξη, διάδοση και
παρακολούθηση ορθών καλλιεργητικών πρακτικών για την προστασία του εδάφους από τη
διάβρωση, με βάση περιβαλλοντικά κριτήρια προσαρμοσμένα στις τοπικές συνθήκες του
κάθε

ελαιώνα.

Απώτερος

στόχος

είναι

η

υιοθέτηση

και

εφαρμογή

αντίστοιχων

καλλιεργητικών πρακτικών από περισσότερους παραγωγούς.
3. Περιγραφή της Δράσης
Η υλοποίηση της δράσης θα εδράζεται σε δίκτυο κατάλληλα επιλεγμένων επιδεικτικών
ελαιώνων στους οποίους θα εφαρμοστούν καλλιεργητικές πρακτικές προστασίας από την
διάβρωση βάσει λεπτομερούς ανάλυσης του κινδύνου διάβρωσης και παροχής άρτιας
επιστημονικής καθοδήγησης. Μέσω των επιδεικτικών ελαιώνων αυτών και των λοιπών
ενεργειών της δράσης θα είναι δυνατή η εκπαίδευση και ενημέρωση όλων των παραγωγών
της ΟΕΦ αναφορικά με τις πρακτικές που μπορούν να εφαρμόσουν για την προστασία από
την διάβρωση. Αναλυτικότερα οι ενέργειες υλοποίησης της δράσης παρουσιάζονται στην
συνέχεια.
Επιλογή επιδεικτικών ελαιώνων
Η υλοποίηση της δράσης θα ξεκινήσει με την ενημέρωση των παραγωγών της ΟΕΦ για τους
σκοπούς, τους στόχους, και τα επιδιωκόμενα οφέλη που θα προκύψουν από την υλοποίηση
της, καθώς και τις δυνατότητες και τις προϋποθέσεις συμμετοχής τους σε αυτή.
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Ακολούθως θα επιλεγούν οι ελαιώνες που θα χρησιμοποιηθούν για την επιδεικτική
εφαρμογή όπως αυτοί αναφέρονται στο σύστημα ΟΣΔΕ. Ο αριθμός των επιδεικτικών
ελαιώνων που θα συμμετέχουν στην δράση παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα:
Επιδεικτικοί ελαιώνες

Έκταση (στρ)

3

≥6

Η επιλογή των εν λόγω ελαιώνων αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την επιτυχή επίτευξη των
σκοπών της δράσης και θα εξαρτηθεί κυρίως από το επίπεδο της κλίσης, τα εδαφοκλιματικά
χαρακτηριστικά της περιοχής και του ελαιώνα, τις καλλιεργητικές πρακτικές και την
αντιπροσωπευτικότητα του ελαιώνα. Σημειώνεται ότι η οριστική επιλογή των επιδεικτικών
ελαιώνων θα πραγματοποιηθεί κατά το πρώτο έτος του προγράμματος.
Οι επιδεικτικοί ελαιώνες θα χωριστούν ανάλογα με την κλίση του εδάφους σε τρεις βασικές
κατηγορίες ως εξής:


Ελαιώνες ήπιας κλίσης



Ελαιώνες μέτριας κλίσης



Ελαιώνες μεγάλης κλίσης

Η ανωτέρω διάκριση θα διευκολύνει αφενός στην καλύτερη αξιολόγηση της υφιστάμενης
κατάστασης των ελαιώνων (εκτίμηση επικινδυνότητας) και αφετέρου στον καλύτερο
σχεδιασμό των πρακτικών που θα εφαρμοστούν στους ελαιώνες. Επίσης γίνεται πιο
κατανοητή από τους παραγωγούς η διαχείριση των ορθών πρακτικών που θα προτείνεται
κατά περίσταση.
Αξιολόγηση επικινδυνότητας διάβρωσης
Για την υλοποίηση της δράσης θα συλλεχθούν, επεξεργαστούν και αξιολογηθούν οι πιο
σημαντικοί παράμετροι διάβρωσης ανά περιοχή και ελαιώνα. Για το σκοπό αυτό θα
πραγματοποιηθούν:


Δειγματοληψίες εδάφους σε κάθε ελαιώνα χωριστά. Τα αποτελέσματα των
αναλύσεων θα αξιολογηθούν με έμφαση στις παραμέτρους που επηρεάζουν
σημαντικά τη διάβρωση, όπως η κοκκομετρική σύσταση του εδάφους και το ποσοστό
της οργανικής ουσίας. Συγκεκριμένα προβλέπεται η υλοποίηση δύο (2) αναλύσεων
εδάφους για κάθε ελαιώνα.



Λεπτομερή καταγραφή και αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης για κάθε
επιδεικτικό ελαιώνα (υφιστάμενες καλλιεργητικές πρακτικές κλπ)
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Συλλογή από αξιόπιστες πηγές (πχ. ερευνητικά προγράμματα, μετεωρολογικοί
σταθμοί), εδαφοκλιματικών δεδομένων (κατακρημνίσματα, ύψος συνολικού υετού
ανά έτος και μήνα, γεωλογικό υπόβαθρο κ.ά)

Όλα τα ανωτέρω δεδομένα θα συνυπολογιστούν για να εκτιμηθεί ο βαθμός επικινδυνότητας
διάβρωσης. Έτσι κάθε επιδεικτικός ελαιώνας θα χαρακτηριστεί ανάλογα ως ελαιώνας με:
•

Χαμηλό/’Ήπιο κίνδυνο διάβρωσης

•

Μέσο κίνδυνο διάβρωσης

•

Υψηλό κίνδυνο διάβρωσης

Κατάρτιση προγράμματος ορθών πρακτικών
Με βάση τον βαθμό επικινδυνότητας διάβρωσης θα καταρτιστεί πρόγραμμα ορθών
πρακτικών (καλλιεργητικό πλάνο) προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες του εκάστοτε ελαιώνα
και εστιασμένο στη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για προστασία από την εδαφική
διάβρωση. Ως εκ τούτου το πρόγραμμα θα είναι ξεχωριστό για κάθε ελαιώνα και τα
συμπεράσματα της ενδεδειγμένης διαχείρισης του θα μπορούν να τύχουν ευρύτερης
εφαρμογής από τους υπόλοιπους παραγωγούς της ΟΕΦ των οποίων τα κτήματα έχουν
ομοειδή χαρακτηριστικά ως προς τον πιλοτικό ελαιώνα.
Διενέργεια εκπαιδεύσεων
Σημαντικό βάρος θα δοθεί στην εκπαίδευση των παραγωγών με στόχο την κατανόηση και
την ορθή εφαρμογή των ενδεδειγμένων πρακτικών. Έτσι κάθε χρόνο υλοποίησης της
δράσης θα πραγματοποιείται μία εκπαιδευτική κατάρτιση των παραγωγών η οποία θα
περιλαμβάνει τα εξής:


Θεωρητική εκπαίδευση με αντικείμενο:
o

Η σημασία και οι επιπτώσεις από το πρόβλημα της διάβρωσης του εδάφους
στους ελαιώνες.

o

Προτεινόμενες

ορθές

καλλιεργητικές

πρακτικές

στους

ελαιώνες

για

προστασία από την εδαφική διάβρωση κατά περίπτωση.


Πρακτική άσκηση στους επιδεικτικούς ελαιώνες για την κατανόηση και ορθή
εφαρμογή των προτεινόμενων καλλιεργητικών πρακτικών.

Στις εκπαιδεύσεις θα συμμετέχουν τόσο οι παραγωγοί που είναι κάτοχοι των επιδεικτικών
ελαιώνων όσο και οι υπόλοιποι παραγωγοί της ΟΕΦ που αντιμετωπίζουν συναφή
προβλήματα.
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Παροχή γεωτεχνικής υποστήριξης
Ο κάθε επιδεικτικός ελαιώνας θα λαμβάνει κατάλληλη γεωτεχνική και επιστημονική
υποστήριξη σε όλα τα έτη υλοποίησης της δράσης. Για το 2ο έτος του προγράμματος, για το
οποίο δεν προβλέπονται ενέργειες για την παρούσα δράση, η γεωτεχνική υποστήριξη θα
παρέχεται στο πλαίσιο των ενεργειών της δράσης Βiv. Στο πλαίσιο της παρακολούθησης
αυτής θα πραγματοποιείται και η συγκριτική αξιολόγηση της πορείας του ελαιώνα η οποία θα
εστιάζει στην εξέλιξη της διάβρωσης στην έναρξη και στο τέλος της τριετούς περιόδου
υποστήριξης/υλοποίησης της δράσης.
Αναλυτικότερα, η γεωτεχνική και επιστημονική υποστήριξη η οποία και θα αποτελεί κρίσιμη
παράμετρο για την επιτυχή υλοποίηση της δράσης θα περιλαμβάνει τα εξής:


Οργάνωση και επιλογή επιδεικτικών ελαιώνων



Εκτίμηση του βαθμού επικινδυνότητας διάβρωσης



Κατάρτιση καλλιεργητικού πλάνου ανά ελαιώνα



Θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των παραγωγών



Παροχή οδηγιών και συμβουλών προς του παραγωγούς



Έλεγχος ορθής εφαρμογής προγραμμάτων παρέμβασης



Παρακολούθηση εξέλιξης των επιδεικτικών ελαιώνων



Αξιολόγηση αποτελεσμάτων και εξαγωγή συμπερασμάτων

Καθοδήγηση θα παρέχεται και στους λοιπούς ελαιώνες παραγωγών της ΟΕΦ που
αντιμετωπίζουν προβλήματα διάβρωσης και θέλουν να εφαρμόσουν πρακτικές που
εφαρμόζονται στους επιδεικτικούς ελαιώνες. Για τον σκοπό αυτό οι επιδεικτικοί ελαιώνες θα
αποτελούν πρότυπους επισκέψιμους ελαιώνες και όλοι οι παραγωγοί της ΟΕΦ θα μπορούν
να έχουν πρόσβαση ώστε να μπορούν να παρακολουθούν τα επιδεικτικά έργα και τις
πρακτικές προκειμένου να μπορούν να τα υιοθετήσουν κατά περίπτωση στους δικούς του
ελαιώνες.
Για την διευκόλυνση όλων των παραπάνω, μετά την επιλογή των επιδεικτικών ελαιώνων θα
δημιουργηθεί κατάσταση στην οποία για κάθε παραγωγό της ΟΕΦ θα περιλαμβάνεται ο/οι
επιδεικτικός/οι ελαιώνας/ες που είτε λόγω εγγύτητας είτε λόγω του είδους των προβλημάτων
θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον κάθε παραγωγό ως παράδειγμα για την
εφαρμογή πρακτικών προστασίας από την διάβρωση στους δικούς του ελαιώνες.
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Ενέργειες προβολής και διάχυσης
Η δράση έχει επιδεικτικό χαρακτήρα με απώτερο σκοπό να υιοθετηθούν από τους
παραγωγούς αντίστοιχες πρακτικές προστασίας του εδάφους από τη διάβρωση σε
περισσότερους ελαιώνες. Για τον λόγο αυτό στο τέλος της τριετούς περιόδου υλοποίησης
της δράσης και στο πλαίσιο των ενεργειών της δράσης Στi του παρόντος προγράμματος θα
προβληθούν κατάλληλα τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από τα έργα της παρούσας
δράσης. Στόχος θα είναι η παρουσίαση χρήσιμων, αξιόπιστων και κατανοητών
συμπερασμάτων που θα αποδεικνύουν την σημασία και ορθότητα εφαρμογής των
συγκεκριμένων πρακτικών.
Ανακεφαλαιώνοντας, η διάχυση της γνώσης είναι κύριος στόχος της δράσης και για αυτό το
λόγο στόχο αποτελεί να εμπλακεί στην δράση όσο το δυνατόν μεγαλύτερος αριθμός
παραγωγών της ΟΕΦ, είτε με επισκέψεις στους επιδεικτικούς ελαιώνες, είτε με συμμετοχή
στις ημερίδες, είτε τέλος με προσωπική επαφή με το επιστημονικό προσωπικό στο πλαίσιο
της γεωτεχνικής υποστήριξης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων διάβρωσης.
Ακολούθως παρουσιάζεται η συνοπτική παράθεση ενεργειών υλοποίησης.
Φάση

Ενέργεια
Ενημέρωση παραγωγών για τη δράση
Επιλογή και χαρτογράφηση επιδεικτικών ελαιώνων

Φάση 1

Συλλογή, ανάλυση, και αξιολόγηση παραμέτρων διάβρωσης ανά περιοχή και
ελαιώνα
Διενέργεια αρχικών δειγματοληψιών και αναλύσεων εδάφους
Εκτίμηση βαθμού επικινδυνότητας διάβρωσης

Φάση 2

Κατάρτιση καλλιεργητικού πλάνου ανά ελαιώνα
Αντιστοίχιση όλων των παραγωγών της ΟΕΦ με τους επιδεικτικούς ελαιώνες

Φάση 3
Φάση 4

Σχεδιασμός προγράμματος κατάρτισης παραγωγών
Πραγματοποίηση εκπαιδεύσεων κατάρτισης των παραγωγών
Συστηματική γεωτεχνική και επιστημονική υποστήριξη
Παρακολούθηση και αξιολόγηση της υλοποίησης των προγραμμάτων
Πραγματοποίηση τελικών δειγματοληψιών και αναλύσεων εδάφους

Φάση 5

Σύγκριση αποτελεσμάτων εν συγκρίσει με αρχικές αναλύσεις
Σύγκριση βαθμού διάβρωσης στην αρχή και στο τέλος υλοποίησης της
δράσης και εξαγωγή συμπερασμάτων

Φάση 6

Ενέργειες προβολής και διάχυσης αποτελεσμάτων

4. Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Δραστηριοτήτων
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Χρονοδιάγραμμα

ΙΑΝ 21 – ΜΑΡΤ 21

ΟΚΤ 20 – ΔΕΚ 20

ΙΟΥΛ 20 – ΣΕΠΤ 20

ΑΠΡ 20 – ΙΟΥΝ 20

ΙΟΥΛ 19 – ΣΕΠΤ 19

ΑΠΡ 19 – ΙΟΥΝ 19

ΙΑΝ 19 – ΜΑΡΤ 19

ΟΚΤ 18 – ΔΕΚ 18

ΙΟΥΛ 18 – ΣΕΠΤ 18

Φάσεις

ΑΠΡ 18 – ΙΟΥΝ 18

Τρίμηνα

3ο έτος
ΙΑΝ 20 – ΜΑΡΤ 20

2ο έτος

1 έτος

ΟΚΤ 19 – ΔΕΚ 19

ο

Φάση 1
Φάση 2
Φάση 3
Φάση 4
Φάση 5
Φάση 6
5. Παραδοτέα Υλοποίησης
Παραδοτέα 1ο έτους

Τρίμηνα 1ου έτους
Α

Β

Γ

Δ

Κατάλογος περιοχών και επιδεικτικών ελαιώνων
Χαρτογράφηση ελαιώνων
Κατάσταση με αντιστοίχιση των παραγωγών της ΟΕΦ με τους
επιλεγμένους επιδεικτικούς ελαιώνες
Πιστοποιητικά αναλύσεων εδάφους
Έκθεση προσδιορισμού του βαθμού επικινδυνότητας
διάβρωσης ανά ελαιώνα
Καλλιεργητικό πλάνο ορθών πρακτικών ανά ελαιώνα
Πρόγραμμα, παρουσιολόγιο και φωτογραφικό υλικό
εκπαίδευσης
Οδηγίες εργασίας
Απολογιστική έκθεση πεπραγμένων 1ου έτους
Τρίμηνα 3ου έτους

ο

Παραδοτέα 3 έτους
Επικαιροποιημένο καλλιεργητικό πλάνο ορθών πρακτικών ανά
ελαιώνα
Πιστοποιητικά αναλύσεων εδάφους
Πρόγραμμα, παρουσιολόγιο και φωτογραφικό υλικό
εκπαίδευσης
Φωτογραφικό υλικό παρακολούθησης ελαιώνων
Οδηγίες εργασίας
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Υλικό προβολής και διάχυσης αποτελεσμάτων
Τελική απολογιστική έκθεση πεπραγμένων και
συμπερασμάτων
6. Προϋπολογισμός
Έτος Προγράμματος

Προϋπολογισμός Έργου (€)
(Καθαρή Αξία)

1ο

3.850,00

2ο

0,00

3ο

5.950,00

Σύνολο

9.800,00

7. Ποσοτικοί και Ποιοτικοί Δείκτες
Δείκτες

Μονάδα

Τιμή
Στόχος

Δείκτης
Εισροών/Εκροών

Δ1 Αριθμός επιδεικτικών ελαιώνων
Δ2 Ελαιοκομική έκταση επιδεικτικών ελαιώνων (στρ)
Δ3 Αριθμός εκπαιδευτικών ημερίδων

100%

Δείκτης
Αποτελεσμάτων

Δ4 Ποσοστό επιδεικτικών ελαιώνων που θα γίνουν
αναλύσεις
Δ5 Ποσοστό συμμετεχόντων παραγωγών κατόχων
επιδεικτικών ελαιώνων που θα εκπαιδευτούν
Δ6 Αριθμός παραγωγών της ΟΕΦ που θα συμμετέχουν
στην δράση (π.χ. εκπαιδεύσεις, επίσκεψη
επιδεικτικών ελαιώνων, λήψη γεωτεχνικής
υποστήριξης)

Δείκτης
Επιπτώσεων

Δ7 Ποσοστό παραγωγών της ΟΕΦ που συμμετείχαν και
επωφελήθηκαν από την δράση
Δ8 Αριθμός νέων παραγωγών που ενδιαφέρθηκαν και
ενημερώθηκαν από την δράση

≥ 70%
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Έργο: Β. Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης της δράσης Βiii. «Εποχιακή
παρατήρηση της εξέλιξης του δάκου» εκ του εγκεκριμένου προγράμματος
εργασίας της ΟΕΦ για την περίοδο 2018-2021
1. Αντικείμενο του Έργου
Αντικείμενο του έργου είναι η παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση της δράσης Βiii.
«Εποχιακή παρατήρηση της εξέλιξης του δάκου»» εκ του εγκεκριμένου προγράμματος
εργασίας της ΟΕΦ βάσει των Καν.(ΕΕ) 611/14 και 615/14 της περιόδου 2018-2021. Στις
ακόλουθες ενότητες παρουσιάζεται το περιεχόμενο της δράσης Βiii που αφορά το παρόν
έργο.
2. Σκοπός της Δράσης
Σκοπός της δράσης είναι να συνδράμει στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας
αντιμετώπισης του δάκου μέσω:


Της συστηματικής παρακολούθησης της πληθυσμιακής διακύμανσης του δάκου, και



Του προσδιορισμού του επιπέδου προσβολής του ελαιοκάρπου.



Της ορθής καθοδήγησης των παραγωγών της ΟΕΦ

3. Περιγραφή της Δράσης
Σχεδιασμός και συγκρότηση δικτύου φυτοπροστασίας
Η

υλοποίηση

τα

δράσης

θα

ξεκινήσει

με

τον

σχεδιασμό

κατάλληλου

δικτύου

φυτοπροστασίας στο οποίο θα ενταχθούν οι περιοχές στις οποίες θα παρακολουθείται η
πληθυσμιακή διακύμανση του δάκου. Η επιλογή των περιοχών αυτών είναι κρίσιμη για την
επίτευξη των σκοπών της δράσης προκειμένου το δίκτυο που θα αναπτυχθεί να είναι
αντιπροσωπευτικό της περιοχής ευθύνης της ΟΕΦ.
Το εν λόγω δίκτυο θα συγκροτηθεί στην περιοχή της Βιάννου, καλύπτοντας ουσιαστικά όλη
την γεωγραφική ζώνη ευθύνης της ΟΕΦ και θα περιλαμβάνει συγκεκριμένους ελαιώνες οι
οποίοι θα αποτελούν τις θέσεις μέτρησης και παρακολούθησης του δακοπληθυσμού. Η
επιλογή των θέσεων μέτρησης θα γίνει με βάση την αντιπροσωπευτικότητα των θέσεων, την
προσβασιμότητα και τον εντοπισμό των εστιών δακοπληθυσμού της ευρύτερης περιοχής.
Για την καλύτερη δυνατή παρακολούθηση το δίκτυο θα χωριστεί σε επιμέρους ζώνες με
βάση γεωγραφικά κριτήρια. Η κάθε ζώνη θα αντιπροσωπεύει ένα συγκεκριμένο αριθμό
θέσεων μέτρησης και παρακολούθησης. Η διεκπεραίωση των μετρήσεων και η
συγκέντρωση των δεδομένων από τις επιμέρους ζώνες θα πραγματοποιείται με
συγκεκριμένη διαδικασία / πρότυπο προκειμένου να διασφαλίζεται η αντιπροσωπευτικότητα
των μετρήσεων.
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Ο ακριβής προσδιορισμός των θέσεων που θα πραγματοποιούνται οι μετρήσεις θα γίνεται
με χρήση συσκευών GPS. Επιπροσθέτως, οι μετρήσεις θα καταχωρούνται σε ηλεκτρονική
βάση και θα γίνεται επεξεργασία και εξαγωγή συμπερασμάτων.
Η ανωτέρω διαχείριση θα βοηθήσει στην αποτελεσματικότερη παρακολούθηση του
δακοπληθυσμού συνεισφέροντας αφενός μεν σε αξιόπιστες μετρήσεις και αφετέρου δε στη
βελτίωση και προσαρμογή των θέσεων μέτρησης ανάλογα με τις τρέχουσες συνθήκες της
περιοχής (κλιματολογικές κλπ).
Μεθοδολογία παρακολούθησης και διενέργεια μετρήσεων
Η διαχείριση της πληθυσμιακής παρακολούθησης ανά ζώνη θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
1. Μετρήσεις της πληθυσμιακής διακύμανσης του δακοπληθυσμού
2. Αλλαγές – συμπληρώσεις τροφικού ελκυστικού
3. Συντήρηση των παγίδων παρακολούθησης ώστε να διατηρούνται σε καλή
κατάσταση
4. Έλεγχος-αξιολόγηση της αντιπροσωπευτικότητας των θέσεων μέτρησης (ανάγκη για
νέες θέσεις μέτρησης, αλλαγή θέσεων κλπ) με βάση την εξέλιξη του δακοπληθυσμού
και λοιπά κλιματολογικά δεδομένα.
Οι μετρήσεις πληθυσμιακής διακύμανσης θα γίνονται σε τακτική βάση με συγκεκριμένη
μεθοδολογία για τη διασφάλιση της επαναληψιμότητας της μεθόδου και της αξιοπιστίας των
μετρήσεων και συμπερασμάτων. Οι εν λόγω μετρήσεις θα περιλαμβάνουν :


τον αριθμό των ενηλίκων εντόμων δάκου και των δύο φύλων, που συλλαμβάνονται
στις παγίδες τύπου McPhail



Την αναλογία αρσενικών – θηλυκών



Τα θηλυκά με αυγά στις ωοθήκες

Για την παρακολούθηση του δακοπληθυσμού, την διενέργεια των μετρήσεων, και την
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων θα χρησιμοποιηθούν τα ακόλουθα μέσα:


GPS για τον ακριβή προσδιορισμό των θέσεων μέτρησης



Παγίδες παρακολούθησης πληθυσμιακής διακύμανσης



Τροφικά ελκυστικά (αμμωνιακά άλατα, υδρολυμένη πρωτεΐνη κλπ)



Λαβίδες, τσιμπίδες, μεγεθυντικός φακός, γραφική ύλη κλπ

Επιπλέον, σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα θα πραγματοποιούνται σε κάθε ζώνη του
δικτύου φυτοπροστασίας κατάλληλες δειγματοληψίες ελαιοκάρπου για τον προσδιορισμό
του επιπέδου προσβολής του. Τα στοιχεία που θα προκύπτουν θα βοηθούν αφενός στην
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καλύτερη διαχείριση της καταπολέμησης του δάκου και αφετέρου σε μία ασφαλέστερη
πρόβλεψη για την εκτίμηση της παραγωγής.
Τόσο η διαδικασία δειγματοληψίας ελαιοκάρπου όσο και η μετέπειτα αξιολόγηση τους
(στάδια εντόμου, ζώσα, νεκρά προσβολή κλπ.) θα γίνεται με συγκεκριμένη μεθοδολογία
όπως αντίστοιχα θα γίνεται με τη διαχείριση της πληθυσμιακής διακύμανσης του δάκου. Σε
κάθε περίπτωση, η τήρηση συγκεκριμένης μεθοδολογίας έχει ιδιαίτερη βαρύτητα στην
αντιπροσωπευτικότητα των μετρήσεων και στην εξαγωγή αξιόπιστων δεδομένων.
Αξιολόγηση αποτελεσμάτων και ενημέρωση παραγωγών
Οι ελαιοπαραγωγοί θα ενημερώνονται εγκαίρως για τα συμπεράσματα που θα προκύπτουν
από τα αποτελέσματα των μετρήσεων, ενώ παράλληλα θα δίδονται και κατάλληλες οδηγίεςσυμβουλές έγκαιρης πρόληψης και αντιμετώπισης του δάκου. Για την εξαγωγή
συμπερασμάτων πέραν των δεδομένων από τις μετρήσεις θα παρακολουθούνται και άλλοι
παράμετροι όπως πρωτίστως οι καιρικές συνθήκες της περιοχής (θερμοκρασία, υγρασία).
Επίσης, εφόσον ζητηθεί, τα αποτελέσματα θα είναι στη διάθεση της αρμόδιας Αρχής του
ΥΠΑΑΤ και του τμήματος φυτοπροστασίας της περιφερειακής Δ.Α.Ο.Κ.
Η επιτυχής υλοποίηση της δράσης βασίζεται στην οργανωμένη γεωτεχνική υποστήριξη η
οποία και θα φέρει και τη συνολική ευθύνη για α) τη διαχείριση των μετρήσεων, β) την
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και γ) την εξαγωγή συμπερασμάτων και συμβουλευτικών
οδηγιών.
Αξίζει να σημειωθεί η ιδιαίτερη σημασία της έγκαιρης και αποτελεσματικής ενημέρωσης των
παραγωγών (δεδομένης και της γεωγραφικής έκτασης στην οποία θα εκτείνεται η δράση) η
οποία θα επιτυγχάνεται με το κέντρο πληροφόρησης το οποίο είναι προγραμματισμένο να
δημιουργηθεί στο πλαίσιο της δράσης Γiv του παρόντος προγράμματος.
Ακολούθως παρουσιάζεται η συνοπτική παράθεση των ενεργειών υλοποίησης της δράσης:
Φάση
Φάση 1

Ενέργεια
Σχεδιασμός δικτύου μετρήσεων και φυτοπροστασίας
Καθορισμός ζωνών και χαρτογράφηση
Προετοιμασία και ανάρτηση παγίδων παρακολούθησης

Φάση 2

Διενέργεια μετρήσεων πληθυσμιακής διακύμανσης του δάκου
Αξιολόγηση μετρήσεων και εξαγωγή συμπερασμάτων

Φάση 3
Φάση 4
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Ενημέρωση παραγωγών για τα αποτελέσματα των μετρήσεων
Παροχή συμβουλών και οδηγιών εργασίας ορθής αντιμετώπισης
Διενέργεια δειγματοληψιών ελαιοκάρπου
Προσδιορισμός επιπέδου δακοπροσβολής
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Αξιολόγηση μετρήσεων και εξαγωγή συμπερασμάτων
Φάση 5

Επικαιροποίηση δικτύου μετρήσεων φυτοπροστασίας

4. Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Δραστηριοτήτων
Χρονοδιάγραμμα
ΙΑΝ 21 – ΜΑΡΤ 21

ΟΚΤ 20 – ΔΕΚ 20

ΙΟΥΛ 20 – ΣΕΠΤ 20

ΑΠΡ 20 – ΙΟΥΝ 20

ΙΟΥΛ 19 – ΣΕΠΤ 19

ΑΠΡ 19 – ΙΟΥΝ 19

ΙΑΝ 19 – ΜΑΡΤ 19

ΟΚΤ 18 – ΔΕΚ 18

ΙΟΥΛ 18 – ΣΕΠΤ 18

Τρίμηνα

ΑΠΡ 18 – ΙΟΥΝ 18

Φάσεις

3ο έτος
ΙΑΝ 20 – ΜΑΡΤ 20

2ο έτος

1 έτος

ΟΚΤ 19 – ΔΕΚ 19

ο

Φάση 1
Φάση 2
Φάση 3
Φάση 4
Φάση 5
5. Παραδοτέα Υλοποίησης
Παραδοτέα 1ο έτους

Τρίμηνα 1ου έτους
Α

Β

Γ

Δ

Δίκτυο Φυτοπροστασίας
Χαρτογράφηση δικτύου
Μετρήσεις πληθυσμιακής διακύμανσης του δάκου
Μετρήσεις προσδιορισμού επιπέδου προσβολής
Φωτογραφικό υλικό από τη διαδικασία των μετρήσεων
Οδηγίες εργασίας παραγωγών
Πρακτικά παραλαβής εξοπλισμού
Έκθεση μετρήσεων και αξιολόγηση τους

Παραδοτέα 2ο έτους
Επικαιροποίηση δικτύου φυτοπροστασίας και
χαρτογράφησης αυτού
Μετρήσεις πληθυσμιακής διακύμανσης του δάκου
Μετρήσεις προσδιορισμού επιπέδου προσβολής
Φωτογραφικό υλικό από τη διαδικασία των μετρήσεων
Οδηγίες εργασίας παραγωγών
Έκθεση μετρήσεων και αξιολόγηση τους
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Τρίμηνα 2ου έτους
Α

Β

Γ

Δ

ΟΕΦ ΑΣΟ Βιάννου

Τεύχος: Τεχνικά Δελτία Έργων

Τρίμηνα 3ου έτους

ο

Παραδοτέα 3 έτους

Α

Β

Γ

Επικαιροποίηση δικτύου φυτοπροστασίας και
χαρτογράφησης αυτού
Μετρήσεις πληθυσμιακής διακύμανσης του δάκου
Μετρήσεις προσδιορισμού επιπέδου προσβολής
Φωτογραφικό υλικό κατά τη διαδικασία των μετρήσεων
Οδηγίες εργασίας παραγωγών
Έκθεση μετρήσεων και αξιολόγηση τους
6. Προϋπολογισμός
Έτος Προγράμματος

Προϋπολογισμός Έργου (€)
(Καθαρή Αξία)

1ο

10.000,00

2ο

15.000,00

3ο

15.000,00

Σύνολο

40.000,00

7. Ποσοτικοί και Ποιοτικοί Δείκτες
Δείκτες

Μονάδα

Δείκτης
Εισροών/Εκροών

Δ1 Ζώνες στις οποίες θα χωριστεί το
δίκτυο
Δ2 Μέσος αριθμός μετρήσεων ανά μήνα
Δ3 Αριθμός παραμέτρων μέτρησης

Δείκτης
Αποτελεσμάτων

Δ4 Ποσοστό ζωνών που θα καλυφθεί από
το δίκτυο
Δ5 Μέση μηνιαία συχνότητα έκδοσης
αποτελεσμάτων μετρήσεων

Δείκτης
Επιπτώσεων

Δ6 Ποσοστό παραγωγών της ΟΕΦ που θα
ενημερωθούν και επωφεληθούν από τις
μετρήσεις
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Τιμή Στόχος
≥2
3-5
3
100%
3-5
≥ 95%

Δ
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Έργο: Γ. Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης της δράσης Biv. «Εφαρμογή και
πιστοποίηση ολοκληρωμένης διαχείρισης στην καλλιέργεια της ελιάς» εκ του
εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας της ΟΕΦ για την περίοδο 2018-2021
1. Αντικείμενο του Έργου
Αντικείμενο του έργου είναι η παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση της δράσης Biv.
«Εφαρμογή και πιστοποίηση ολοκληρωμένης διαχείρισης στην καλλιέργεια της ελιάς» εκ του
εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας της ΟΕΦ βάσει των Καν.(ΕΕ) 611/14 και 615/14 της
περιόδου 2018-2021. Στις ακόλουθες ενότητες παρουσιάζεται το περιεχόμενο της δράσης
Βiv. που αφορά το παρόν έργο.
2. Σκοπός της Δράσης
Βασικός σκοπός της δράσης είναι η προώθηση και εφαρμογή φιλοπεριβαλλοντικών
καλλιεργητικών πρακτικών στην ελιά και η προβολή αειφόρων προτύπων μέσα από την
πιστοποιημένη εφαρμογή ολοκληρωμένης διαχείρισης στην ελαιοκαλλιέργεια η οποία
στοχεύει στους εξής τρεις άξονες:
α) την προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων
β) την προστασία της υγείας του ίδιου του παραγωγού
γ) την παραγωγή ελαιοκομικών προϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας, τα οποία είναι
ποιοτικά και ασφαλή για κατανάλωση
3. Περιγραφή της Δράσης
Ενημέρωση παραγωγών
Η υλοποίηση της δράσης θα ξεκινήσει με την ενημέρωση των παραγωγών της ΟΕΦ για τους
σκοπούς, τους στόχους, και τα επιδιωκόμενα οφέλη που θα προκύψουν από την υλοποίηση
της. Στη δράση θα συμμετέχουν όλοι οι παραγωγοί της ΟΕΦ και τα βασικά ελαιοκομικά
στοιχεία από την υλοποίηση της δράσης παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:
Παραγωγοί

Έκταση (στρ)

Ελαιόδεντρα

45-52

1.500-1.700

> 38.000

Ανάπτυξη τεκμηρίωσης Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης
Παράλληλα με τα παραπάνω, θα αναπτυχθεί Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης
καλλιέργειας της ελιάς προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες απαιτήσεις και χαρακτηριστικά της
ΟΕΦ. Το εν λόγω σύστημα θα αποτελείται από:
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1. Το Εγχειρίδιο το οποίο περιγράφει συνοπτικά το Σύστημα Ολοκληρωμένης
Διαχείρισης, σύμφωνα με τη δηλωθείσα πολιτική της εκμετάλλευσης και τα πρότυπα
στα οποία εδράζει (AGRO 2-1, AGRO 2-2/3).
2. Τις Διαδικασίες οι οποίες αποτελούν τη βασική τεκμηρίωση που χρησιμοποιείται για
τον συνολικό σχεδιασμό, τον έλεγχο και την παρακολούθηση εφαρμογής

της

διαχείρισης του Συστήματος.
3. Τα Σχέδια Διαχείρισης που αποδεικνύουν την εφαρμογή του Συστήματος
Ολοκληρωμένης Διαχείρισης και καθορίζουν τους κανόνες των καλλιεργητικών
εργασιών.
Το Σύστημα θα είναι διαθέσιμο σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, ενώ η εφαρμογή θα
υποστηρίζεται από το λογισμικό που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο της δράσης Γiv και το οποίο
θα εξυπηρετεί την αποδοτικότερη καταγραφή και παρακολούθηση των καλλιεργητικών
εργασιών.

Το σύστημα θα συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις των εθνικών

προτύπων Agro 2.1-2.2-3 για την καλλιέργεια της ελιάς, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά, και
θα είναι πιστοποιήσιμο.
Προκειμένου οι παραγωγοί να εφαρμόζουν τις ορθές καλλιεργητικές πρακτικές σύμφωνα με
τις αρχές που διέπουν την ολοκληρωμένη διαχείριση, ο επιβλέπων γεωπόνος με την
συνεργασία και την υποστήριξη κατάλληλου γεωτεχνικού και επιστημονικού προσωπικού θα
καθοδηγεί και θα παρακολουθεί τις ενέργειες τους.
Ανεξάρτητος εξωτερικός Φορέας Πιστοποίησης θα ελέγχει και θα επιθεωρεί σε ετήσια βάση
την εφαρμογή του Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, χορηγώντας σχετικό
πιστοποιητικό εφόσον η εφαρμογή του Συστήματος συμμορφώνεται με το σύνολο των
προβλεπόμενων από τα πρότυπα απαιτήσεων.
Διενέργεια δειγματοληψιών και αναλύσεων
Στο πλαίσιο της δράσης θα πραγματοποιηθούν αναλύσεις εδάφους και φύλλων σε
αγροτεμάχια των παραγωγών. Ειδικότερα, προβλέπεται η πραγματοποίηση τουλάχιστον
μίας (1) ανάλυσης (εδάφους ή φύλλων) ετησίως τουλάχιστον στο ένα πέμπτο των
παραγωγών που συμμετέχουν στην δράση. Βασικός σκοπός της υλοποίησης των
παραπάνω αναλύσεων είναι η παροχή ορθών συμβουλών για την λίπανση των ελαιώνων
σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες των ελαιώνων όπως αυτές θα συνεκτιμηθούν από τα
αποτελέσματα των αναλύσεων και των λοιπών χαρακτηριστικών των ελαιοδέντρων (μήκος
ετήσιας βλάστησης κλπ)
Επειδή ο τρόπος και ο χρόνος δειγματοληψίας έχουν ιδιαίτερη σημασία για την χρησιμότητα
των αποτελεσμάτων θα δίδονται εγκαίρως στους παραγωγούς οδηγίες για την ορθή λήψη
δειγμάτων από τους ελαιώνες. Με μέριμνα του επιβλέποντος γεωπόνου, τα δείγματα θα
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συγκεντρώνονται και θα αποστέλλονται στο εργαστήριο που θα πραγματοποιεί τις
αναλύσεις.
Παράλληλα, προβλέπεται η υλοποίηση δειγματοληπτικών αναλύσεων σε ελαιόκαρπο για την
ανίχνευση υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων στο πλαίσιο ελέγχου της ασφάλειας των
ελαιοκομικών προϊόντων. Ειδικότερα, προβλέπεται για κάθε έτος η υλοποίηση των
παραπάνω αναλύσεων σε αριθμό τουλάχιστον ίσο με την τετραγωνική ρίζα των παραγωγών
που συμμετέχουν στη δράση. Σημειώνεται ότι για την τελική επιλογή των δειγματοληψιών
ελαιοκάρπου θα λαμβάνονται υπόψη οι απαιτήσεις των προτύπων AGRO και της
αντίστοιχης κατευθυντήριας οδηγίας.
Διενέργεια εκπαιδεύσεων
Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στην εκπαίδευση των παραγωγών. Για το σκοπό αυτό
προβλέπεται η οργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων κατάρτισης που θα περιλαμβάνουν:


Θεωρητικές εκπαιδεύσεις με αντικείμενο:
o Εισαγωγή στην Ολοκληρωμένη διαχείριση
o Καλλιεργητικές εργασίες με βάση τις αρχές της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης
που καλύπτουν μία πλήρη καλλιεργητική περίοδο.



Εκπαιδεύσεις πρακτικής άσκησης σε ελαιώνες για την καλύτερη κατανόηση και
εφαρμογή από τους παραγωγούς.

Οι εκπαιδεύσεις θα πραγματοποιούνται περιοδικά σε ετήσια βάση με στόχο την καλύτερη
δυνατή εκπαίδευση και προσέλευση των παραγωγών. Ειδικότερα, προβλέπεται η
υλοποίηση τουλάχιστον δύο (2) συνολικά εκπαιδεύσεων ετησίως.
Κάθε εκπαίδευση θα εστιάζεται στις πλέον επίκαιρες καλλιεργητικές εργασίες της
καλλιεργητικής περιόδου και θα περιλαμβάνει το σύνολο των ελαιοκομικών εργασιών μέσα
σε μία καλλιεργητική περίοδο. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην πρακτική επίδειξη στους
ελαιώνες.
Παροχή γεωτεχνικής υποστήριξης
Η δράση θα πλαισιώνεται από κατάλληλη γεωτεχνική και επιστημονική υποστήριξη το έργο
της οποίας μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνει:


Σύνταξη και παρακολούθηση Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης



Συντονισμό και οργάνωση στις δειγματοληψίες εδάφους, φύλλων, καρπού



Θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση και κατάρτιση των παραγωγών



Προετοιμασία της ΟΕΦ για πιστοποίηση από τον Φορέα Πιστοποίησης
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Επιπλέον, η γεωτεχνική υποστήριξη θα περιλαμβάνει, όπως έχει ήδη αναφερθεί, έναν
επιβλέποντα γεωπόνο. Ο επιβλέπων γεωπόνος πέρα από τις ανωτέρω υποχρεώσεις του,
θα φροντίζει να επισκέπτεται σε τακτά χρονικά διαστήματα τους ελαιώνες για την
παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής των καλλιεργητικών πρακτικών, την παροχή
συμβουλών, οδηγιών και για την αντιμετώπιση πιθανών ιδιαίτερων προβλημάτων της
περιοχής του.
Αποτέλεσμα αυτής της δομής και λειτουργία της ολοκληρωμένης διαχείρισης είναι πέρα από
την ορθή εφαρμογή φιλοπεριβαλλοντικών πρακτικών και την μείωση των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων να επαναπροσδιορισθεί η χαμένη σχέση μεταξύ γεωπόνου – παραγωγού, μία
σχέση που από τη φύση της πρέπει να είναι στενή και συνεχής αν θέλουμε να προάγουμε
την αριστοποίηση της παραγωγής.
Ακολούθως παρουσιάζεται η συνοπτική παράθεση ενεργειών υλοποίησης
Φάση

Ενέργεια
Ενημέρωση παραγωγών για τη δράση

Φάση 1

Καθορισμός επιβλέποντα γεωπόνου
Καταγραφή ελαιοκομικών στοιχείων ανά παραγωγό

Φάση 2
Φάση 3

Σύνταξη και Επικαιροποίηση Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης
Παρακολούθηση εφαρμογής Συστήματος
Διενέργεια δειγματοληψιών και αναλύσεων εδάφους -φύλλων
Διενέργεια δειγματοληψιών και αναλύσεων καρπού
Σχεδιασμός προγράμματος εκπαίδευσης παραγωγών

Φάση 4

Πραγματοποίηση εκπαιδευτικών συναντήσεων κατάρτισης παραγωγών
Παροχή συμβουλών και οδηγιών εργασίας
Παρακολούθηση και διενέργεια επισκέψεων τους ελαιώνες

Φάση 5

Προετοιμασία επιθεώρησης
Έλεγχος και πιστοποίηση από ανεξάρτητο Φορέα

4. Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Δραστηριοτήτων
Χρονοδιάγραμμα

Φάση 1
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ΙΑΝ 21 – ΜΑΡΤ 21

ΟΚΤ 20 – ΔΕΚ 20

ΙΟΥΛ 20 – ΣΕΠΤ 20

ΑΠΡ 20 – ΙΟΥΝ 20

3ο έτος
ΙΑΝ 20 – ΜΑΡΤ 20

ΑΠΡ 19 – ΙΟΥΝ 19

ΙΑΝ 19 – ΜΑΡΤ 19

ΟΚΤ 18 – ΔΕΚ 18

ΙΟΥΛ 18 – ΣΕΠΤ 18

Φάσεις

ΑΠΡ 18 – ΙΟΥΝ 18

Τρίμηνα

ΟΚΤ 19 – ΔΕΚ 19

2ο έτος

1 έτος

ΙΟΥΛ 19 – ΣΕΠΤ 19

ο

ΟΕΦ ΑΣΟ Βιάννου

Τεύχος: Τεχνικά Δελτία Έργων

Φάση 2
Φάση 3
Φάση 4
Φάση 5
5. Παραδοτέα Υλοποίησης
Τρίμηνα 1ου έτους

ο

Παραδοτέα 1 έτους

Α

Β

Γ

Δ

Κατάλογος συμμετεχόντων παραγωγών και αγροτεμαχίων
Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης
Πιστοποιητικά αναλύσεων εδάφους, φύλλων
Πιστοποιητικά αναλύσεων καρπού
Πρόγραμμα και παρουσιολόγια εκπαιδεύσεων κατάρτισης
Φωτογραφικό υλικό εκπαιδεύσεων
Οδηγίες εργασίας παραγωγών
Τεχνική έκθεση εφαρμογής Συστήματος
Έκθεση επιθεώρησης Φορέα Πιστοποίησης
Διορθωτικές ενέργειες εφόσον προκύψουν από τον έλεγχο
Πιστοποιητικό συμμόρφωσης κατά Agro 2.1-2.2-3
Απολογιστική έκθεση 1ου έτους
Παραδοτέα 2ο έτους

Τρίμηνα 2ου έτους
Α

Β

Γ

Επικαιροποιημένος κατάλογος παραγωγών / αγρών
Πιστοποιητικά αναλύσεων εδάφους, φύλλων
Πιστοποιητικά αναλύσεων καρπού
Πρόγραμμα και παρουσιολόγια εκπαιδεύσεων κατάρτισης
Φωτογραφικό υλικό εκπαιδεύσεων
Οδηγίες εργασίας παραγωγών
Τεχνική έκθεση εφαρμογής Συστήματος
Έκθεση επιθεώρησης Φορέα Πιστοποίησης
Διορθωτικές ενέργειες εφόσον προκύψουν από τον έλεγχο
Επικαιροποιημένο πιστοποιητικό συμμόρφωσης κατά Agro
2.1-2.2-3 σε ισχύ
Απολογιστική έκθεση 2ου έτους
Παραδοτέα 3ο έτος
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Τρίμηνα 3ου έτους

Δ
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Α

Β

Γ

Δ

Επικαιροποιημένος κατάλογος παραγωγών / αγρών
Πιστοποιητικά αναλύσεων εδάφους, φύλλων
Πιστοποιητικά αναλύσεων καρπού
Πρόγραμμα και παρουσιολόγια εκπαιδεύσεων κατάρτισης
Φωτογραφικό υλικό εκπαιδεύσεων
Οδηγίες εργασίας παραγωγών
Τεχνική έκθεση εφαρμογής Συστήματος
Έκθεση επιθεώρησης Φορέα Πιστοποίησης
Διορθωτικές ενέργειες εφόσον προκύψουν από τον έλεγχο
Επικαιροποιημένο Πιστοποιητικό συμμόρφωσης κατά Agro
2.1-2.2-3 σε ισχύ
Απολογιστική έκθεση 3ετίας
6. Προϋπολογισμός
Έτος Προγράμματος

Προϋπολογισμός Έργου (€)
(Καθαρή Αξία)

1ο

8.000,00

2ο

9.000,00

3ο

9.750,00

Σύνολο

26.750,00

7. Ποσοτικοί και Ποιοτικοί Δείκτες
Δείκτες

Μονάδα

Δείκτης
Εισροών/Εκροών

Δ1 Συμμετέχοντες παραγωγοί
Δ2 Ελαιοκομική έκταση (στρ)
Δ3 αριθμός εκπαιδευτικών ημερίδων

Δείκτης
Αποτελεσμάτων

Δ4 ποσοστό συμμετεχόντων παραγωγών που θα
εκπαιδευτούν
Δ5 ποσοστό συμμετεχόντων παραγωγών που θα
συμμορφωθούν με ΣΟΔ και πιστοποιηθούν
Δ6 έτη πιστοποιήσεων

Δείκτης Επιπτώσεων
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Δ7 ποσοστό παραγωγών της ΟΕΦ που θα
συμμετέχουν στην δράση

Τιμή Στόχος
≥ 49
> 1.500
≥ 6
>80%
>95%
3
>95%
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Έργο: Δ. Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης της δράσης Γi. «Εξοικονόμηση
υδάτινων πόρων» εκ του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας της ΟΕΦ για την
περίοδο 2018-2021
1. Αντικείμενο του Έργου
Αντικείμενο του έργου είναι η παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση της δράσης Γi.
«Εξοικονόμηση υδάτινων πόρων» εκ του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας της ΟΕΦ
βάσει των Καν.(ΕΕ) 611/14 και 615/14 της περιόδου 2018-2021. Στις ακόλουθες ενότητες
παρουσιάζεται το περιεχόμενο της δράσης Γi. που αφορά το παρόν έργο.
2. Σκοπός της Δράσης
Σκοπός της δράσης είναι η προστασία των φυσικών πόρων και ειδικότερα των υδάτινων
πόρων μέσα από στοχευμένες ενέργειες εξοικονόμησης της κατανάλωσης νερού σε
επιλεγμένους επιδεικτικούς ελαιώνες. Η δράση στοχεύει σε εξοικονόμηση ύδατος κατά
τουλάχιστον 20% σε σύγκριση με τα υφιστάμενα συστήματα άρδευσης στους ελαιώνες που
θα εφαρμοστεί.
3. Περιγραφή Αντικειμένου της Δράσης
Η υλοποίηση της δράσης θα εδράζεται στην εφαρμογή πρακτικών εξοικονόμησης νερού σε
επιλεγμένους επιδεικτικούς ελαιώνες. Μέσω των επιδεικτικών ελαιώνων αυτών και των
λοιπών ενεργειών της δράσης θα είναι δυνατή η εκπαίδευση και ενημέρωση όλων των
παραγωγών της ΟΕΦ αναφορικά με τις πρακτικές που μπορούν να εφαρμόσουν για την
εξοικονόμηση υδάτινων πόρων. Αναλυτικότερα οι ενέργειες υλοποίησης της δράσης
παρουσιάζονται στην συνέχεια.
Επιλογή επιδεικτικών ελαιώνων
Η δράση θα ξεκινήσει με την ενημέρωση των παραγωγών της ΟΕΦ για τους σκοπούς, τους
στόχους και τα επιδιωκόμενα οφέλη που θα προκύψουν από την υλοποίηση της. Η άρτια
ενημέρωση και κατανόηση των ενδιαφερομένων παραγωγών της ΟΕΦ για τις υποχρεώσεις
και τις ενέργειες που περιλαμβάνει η δράση, αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την
επιτυχή υλοποίηση της.
Η δράση έχει επιδεικτικό χαρακτήρα και θα εφαρμοστεί σε επιδεικτικούς ελαιώνες σύμφωνα
με τα ακόλουθα αριθμητικά μεγέθη :

Σελ. 21

Επιδεικτικοί ελαιώνες

Έκταση (στρ)

3

≥9
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Θα συγκροτηθεί δίκτυο επιδεικτικών ελαιώνων, το οποίο θα περιλαμβάνει τους αγρούς που
θα επιλεγούν με συγκεκριμένα κριτήρια όπως το μέγεθος του ελαιώνα και το σύστημα
άρδευσης.
Πρακτικές εξοικονόμησης υδάτινων πόρων
Η δράση βασίζεται στην προώθηση και εφαρμογή κατάλληλου συστήματος διαχείρισης
εξοικονόμησης νερού. Το σύστημα αυτό θα περιλαμβάνει την κατάλληλη διαχείριση
συγκεκριμένων καλλιεργητικών πρακτικών που επηρεάζουν την κατανάλωση του νερού
άρδευσης και συγκεκριμένα:


Τη διαχείριση και τον έλεγχο των ζιζανίων



Τη διαχείριση του κλαδέματος



Την εφαρμογή της ελλειματικής άρδευσης

Επιπλέον, το σύστημα διαχείρισης θα μετρά και αξιοποιεί κρίσιμες παραμέτρους όπως η
ποσότητα καταναλισκόμενου νερού και η εδαφική υγρασία. Οι παράμετροι αυτοί θα
υπολογίζονται με τη βοήθεια κατάλληλου εξοπλισμού. Επιπλέον, θα συλλεχθούν και
αξιολογηθούν τα δεδομένα μετρήσεων από τους εγγύς μετεωρολογικούς σταθμούς. Τα
αποτελέσματα όλων των μετρήσεων θα συνυπολογίζονται με στόχο τη βέλτιστη διαχείριση
των ανωτέρω καλλιεργητικών πρακτικών για τη μεγιστοποίηση της απόδοσης.
Διευκρινίζεται ότι η τεχνική της ελλειμματικής άρδευσης ως μέρος του συστήματος
διαχείρισης βασίζεται στην εφαρμογή μειωμένης ποσότητας νερού (ελεγχόμενη υδατική
καταπόνηση) με ιδιαίτερη προσοχή στις κρίσιμες περιόδους ανάπτυξης της ελιάς.
Διενέργεια δειγματοληψιών και αναλύσεων
Παράλληλα στους ελαιώνες θα πραγματοποιηθούν δειγματοληψίες εδάφους και ύδατος. Οι
αναλύσεις εδάφους

θα βοηθήσουν στην αξιολόγηση διαβροχής τους εδάφους και την

ικανότητα συγκράτησης νερού γύρω από την ενεργό ριζόσφαιρα του ελαιοδέντρου. Τα
δεδομένα θα λαμβάνονται υπόψη για την συχνότητα και ποσότητα άρδευσης. Οι αναλύσεις
νερού θα παρέχουν μία καλή εικόνα για τον έλεγχο της ποιότητας του νερού άρδευσης τόσο
σε φυσικοχημικά (αλατότητα, νιτρικά κλπ) όσο και σε μικροβιολογικά χαρακτηριστικά.
Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθεί μία ανάλυση νερού και μία ανάλυση εδάφους ανά
επιδεικτικό ελαιώνα.
Κατάρτιση και υλοποίηση προγράμματος παρεμβάσεων
Λαμβάνοντας υπόψη την καταγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης των
επιδεικτικών ελαιώνων, θα καταστρωθεί κατάλληλο πρόγραμμα παρεμβάσεων για κάθε
ελαιώνα χωριστά, εφαρμόζοντας το σύστημα διαχείρισης προσαρμοσμένο στα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά του εκάστοτε ελαιώνα.
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Το πρόγραμμα παρεμβάσεων θα περιλαμβάνει τη βέλτιστη δυνατή διαχείριση των
καλλιεργητικών μεθόδων και πρακτικών προς όφελος της εξοικονόμησης του νερού, χωρίς
να έχει ιδιαίτερες επιπτώσεις στην παραγωγικότητα του ελαιώνα.
Οι ελαιώνες θα υπόκεινται σε τριετή παρακολούθηση για τον έλεγχο και την εφαρμογή των
καθοριζόμενων πρακτικών. Επίσης, θα δίδονται οι κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες και
συμβουλές όταν και εφόσον κρίνονται απαραίτητες προκειμένου να διασφαλίζεται η
συμμόρφωση για την επίτευξη των στόχων της δράσης.
Παροχή γεωτεχνικής υποστήριξης
Για την επιτυχή υλοποίηση της δράσης θα είναι διαθέσιμη γεωτεχνική υποστήριξη η οποία
θα καλύπτει όλα τα στάδια υλοποίησής της και θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την επιλογή
των επιδεικτικών ελαιώνων, την αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης, τον καθορισμό
του συστήματος διαχείρισης, και την παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής του
προγράμματος παρεμβάσεων στους επιδεικτικούς ελαιώνες.
Καθοδήγηση θα παρέχεται και στους ομοειδείς ελαιώνες των υπολοίπων συμμετεχόντων
παραγωγών της ΟΕΦ. Καταρχάς ελαιώνες υπολοίπων παραγωγών θα χρησιμοποιηθούν
ως «μάρτυρες» για την μέτρηση της αποτελεσματικότητας των προωθούμενων πρακτικών.
Πρόσθετα στο πλαίσιο της επιδίωξης για την εφαρμογή των πρακτικών από όσο το δυνατόν
περισσότερους παραγωγούς θα παρέχεται υποστήριξη προκειμένου να αξιολογούν την
καταναλισκόμενη

ποσότητα

νερού

και

τις

δυνατότητες

εξοικονόμησής

του

μέσω

προτεινόμενων πρακτικών που είναι κατάλληλες για τους ελαιώνες τους.
Διενέργεια εκπαιδεύσεων
Επίσης, στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης θα πραγματοποιούνται θεωρητικές και
πρακτικές εκπαιδεύσεις των παραγωγών με στόχο την κατανόηση και ορθή εφαρμογή των
προτεινόμενων παρεμβάσεων. Προβλέπεται η πραγματοποίηση μίας (1) εκπαιδευτικής
συνάντησης για κάθε έτος.
Στις εκπαιδεύσεις θα συμμετέχουν τόσο οι παραγωγοί που είναι κάτοχοι των επιδεικτικών
ελαιώνων όσο και υπόλοιποι παραγωγοί της ΟΕΦ που θέλουν να ενημερωθούν για την
δράση και να εφαρμόσουν πρακτικές εξοικονόμησης ύδατος.
Διάδοση αποτελεσμάτων
Στο τέλος της τριετίας θα γίνει προβολή μέσω των ενεργειών της δράσης Στi των
αποτελεσμάτων από την υλοποίηση της δράσης με στόχο τη διάχυση της πληροφορίας
στους παραγωγούς με την προοπτική υιοθέτησης αντίστοιχων συστημάτων διαχείρισης
εξοικονόμησης νερού από περισσότερους παραγωγούς.
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Ανακεφαλαιώνοντας, η διάχυση της γνώσης είναι κύριος στόχος της δράσης και για αυτό το
λόγο στόχο αποτελεί να εμπλακεί στη δράση όσο το δυνατό μεγαλύτερος αριθμός
παραγωγών της ΟΕΦ είτε με επισκέψεις στους επιδεικτικούς ελαιώνες, είτε με συμμετοχή
στις ημερίδες, είτε με προσωπική επαφή με το επιστημονικό προσωπικό στο πλαίσιο της
γεωτεχνικής υποστήριξης για την εξοικονόμηση ύδατος.
Ακολούθως παρουσιάζεται η συνοπτική παράθεση ενεργειών υλοποίησης της δράσης:
Φάση

Ενέργεια
Ενημέρωση παραγωγών για τη δράση

Φάση 1

Επιλογή παραγωγών και επιδεικτικών ελαιώνων
Καταγραφή και αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης ελαιώνων

Φάση 2

Υλοποίηση δειγματοληψιών και αναλύσεων εδάφους
Υλοποίηση δειγματοληψιών και αναλύσεων νερού
Κατάρτιση προγράμματος παρεμβάσεων εξοικονόμησης νερού

Φάση 3

Σχεδιασμός προγράμματος κατάρτισης παραγωγών
Πραγματοποίηση εκπαιδευτικών συναντήσεων κατάρτισης παραγωγών
Παροχή οδηγιών και συμβουλών ορθής εφαρμογής

Φάση 4
Φάση 5

Παρακολούθηση ελαιώνων
Εξαγωγή συμπερασμάτων και επαλήθευση επίτευξης στόχων
Προβολή και διάχυση αποτελεσμάτων

4. Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Δραστηριοτήτων
Χρονοδιάγραμμα

Φάση 1
Φάση 2
Φάση 3
Φάση 4
Φάση 5
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ΙΑΝ 21 – ΜΑΡΤ 21

ΟΚΤ 20 – ΔΕΚ 20

ΙΟΥΛ 20 – ΣΕΠΤ 20

ΑΠΡ 20 – ΙΟΥΝ 20

3ο έτος
ΙΑΝ 20 – ΜΑΡΤ 20

ΟΚΤ 19 – ΔΕΚ 19

ΙΟΥΛ 19 – ΣΕΠΤ 19

ΑΠΡ 19 – ΙΟΥΝ 19

2ο έτος
ΙΑΝ 19 – ΜΑΡΤ 19

ΟΚΤ 18 – ΔΕΚ 18

Φάσεις

ΙΟΥΛ 18 – ΣΕΠΤ 18

Τρίμηνα

ΑΠΡ 18 – ΙΟΥΝ 18

1ο έτος
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5. Παραδοτέα Υλοποίησης
Τρίμηνα 1ου έτους

ο

Παραδοτέα 1 έτους

Α

Β

Γ

Δ

Κατάλογος παραγωγών και επιδεικτικών ελαιώνων
Έκθεση αξιολόγησης υφιστάμενης κατάστασης
Πιστοποιητικά αναλύσεων εδάφους και νερού
Πρόγραμμα παρεμβάσεων ανά επιδεικτικό ελαιώνα
Πρόγραμμα και παρουσιολόγιο εκπαίδευσης κατάρτισης
Φωτογραφικό υλικό εκπαίδευσης
Οδηγίες εργασίας
Έκθεση αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων 1ου έτους
Τρίμηνα 2ου έτους

ο

Παραδοτέα 2 έτους

Α

Β

Γ

Δ

Επικαιροποίηση προγράμματος παρεμβάσεων ανά
επιδεικτικό ελαιώνα
Πρόγραμμα και παρουσιολόγιο εκπαίδευσης κατάρτισης
Φωτογραφικό υλικό εκπαίδευσης
Φωτογραφικό υλικό παρακολούθησης ελαιώνων
Οδηγίες εργασίας
Έκθεση αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων 2ου έτους

Παραδοτέα 3ο έτους
Επικαιροποίηση προγράμματος παρεμβάσεων ανά
επιδεικτικό ελαιώνα
Πρόγραμμα και παρουσιολόγιο εκπαίδευσης κατάρτισης
Φωτογραφικό υλικό εκπαίδευσης
Φωτογραφικό υλικό παρακολούθησης ελαιώνων
Οδηγίες εργασίας
Υλικό προβολής και διάχυσης
Τελική έκθεση αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων
3ετίας
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Τρίμηνα 3ου έτους
Α

Β

Γ

Δ
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6. Προϋπολογισμός
Έτος Προγράμματος

Προϋπολογισμός Έργου (€)
(Καθαρή Αξία)

1ο

3.100,00

2ο

6.900,00

3ο

3.065,00

Σύνολο

13.065,00

7. Ποσοτικοί και Ποιοτικοί Δείκτες
Δείκτες

Δείκτης
Εισροών/Εκροών

Μονάδα
Δ1 Αριθμός επιδεικτικών ελαιώνων

≥3

Δ2 Ελαιοκομική έκταση (στρ) επιδεικτικών
ελαιώνων

≥9

Δ3 Αριθμός εκπαιδευτικών ημερίδων
Δ5 Ποσοστό επιδεικτικών ελαιώνων όπου θα
γίνουν αναλύσεις
Δείκτης
Αποτελεσμάτων

Δ7 Ποσοστό συμμετεχόντων παραγωγών με
επιδεικτικούς ελαιώνες που θα
εκπαιδευτούν
Δ8 Ποσοστό εξοικονόμησης νερού
Δ9 Ποσοστό παραγωγών της ΟΕΦ που
επωφελήθηκαν από την δράση

Δείκτης Επιπτώσεων
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Τιμή Στόχος

Δ10 Αριθμός νέων παραγωγών που
ενδιαφέρθηκαν και ενημερώθηκαν από την
δράση

3
100%
100%
>20%
≥ 70%
>20
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Έργο: Ε. Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης της δράσης Γiv. «Δημιουργία και
λειτουργία κέντρου πληροφόρησης, κατάρτισης και επικοινωνίας» εκ του
εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας της ΟΕΦ για την περίοδο 2018-2021
1. Αντικείμενο του Έργου
Αντικείμενο του έργου είναι η παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση της δράσης Γiv.
«Δημιουργία και λειτουργία κέντρου πληροφόρησης, κατάρτισης και επικοινωνίας» εκ του
εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας της ΟΕΦ βάσει των Καν.(ΕΕ) 611/14 και 615/14 της
περιόδου 2018-2021. Στις ακόλουθες ενότητες παρουσιάζεται το περιεχόμενο της δράσης
Γiv. που αφορά το παρόν έργο.
2. Σκοπός της Δράσης
Σκοπός της δράσης είναι η δημιουργία οργανωμένου κέντρου πληροφόρησης, κατάρτισης
και επικοινωνίας το οποίο θα εξυπηρετεί τους παραγωγούς που θα συμμετέχουν στο
πρόγραμμα της ΟΕΦ ΑΣ Βιάννου.
Η δράση αυτή επιδρά συνεργιστικά στις υπόλοιπες δράσεις του προγράμματος αφού
βελτιώνει την αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ των συμμετεχόντων μερών με την χρήση νέων
τεχνολογιών και εργαλείων, βελτιώνοντας με αυτό τον τρόπο την αποτελεσματικότητά τους.
3. Περιγραφή της Δράσης
To κέντρο πληροφόρησης, κατάρτισης και επικοινωνίας που θα δημιουργηθεί θα συνίσταται
από ένα φυσικό χώρο υποδοχής και εξυπηρέτησης των παραγωγών ο οποίος θα διαθέτει τις
απαραίτητες υλικοτεχνικές υποδομές για την εξυπηρέτηση και κάλυψη όλων των αναγκών
των παραγωγών που συμμετέχουν στις δράσεις του προγράμματος. Πιο συγκεκριμένα, ο
χώρος θα λειτουργεί ως επιτόπια έδρα των γεωπόνων και λοιπών συνεργατών που θα είναι
αρμόδιοι για την υλοποίηση του προγράμματος και στον χώρο αυτό θα βρίσκονται τα έντυπα
αρχεία που θα αφορούν τους παραγωγούς και τις καλλιεργητικές τους δραστηριότητες. Σε
ότι αφορά τις υλικοτεχνικές του υποδομές, στο χώρο θα υπάρχει οργανωμένο φυσικό
αρχείο, ηλεκτρονικός υπολογιστής με πρόσβαση σε ειδική πλατφόρμα λογισμικού, και
πολυμηχάνημα.

Με

τα

παραπάνω

οι

αρμόδιοι

υλοποίησης

του

προγράμματος

χρησιμοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και τεχνολογίες θα μπορούν να παρέχουν όλα τα
αναγκαία στοιχεία για την υποστήριξη και εξυπηρέτηση των παραγωγών. Πρόσθετα οι
υποδομές αυτές θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την ΟΕΦ (π.χ., διοίκηση, υπεύθυνος
ελαιοτριβείου) για την προετοιμασία επιμέρους ενεργειών και την εξαγωγή χρήσιμων
στοιχείων και συμπερασμάτων.
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Στο ως άνω πλαίσιο οι ενέργειες υλοποίησης της δράσης θα καλύπτουν δυο βασικούς
άξονες:


Την παροχή υπηρεσιών για τον σχεδιασμό, εγκατάσταση και υποστήριξη της
λειτουργίας του κέντρου



Στην εγκατάσταση του αναγκαίου εξοπλισμού και την δημιουργία των κατάλληλων
υποδομών λειτουργίας του κέντρου

Το παρόν έργο αφορά το σκέλος της παροχής υπηρεσιών.
Ο σχεδιασμός θα περιλαμβάνει τον τελικό καθορισμό του χώρου εντός των εγκαταστάσεων
της ΟΕΦ όπου θα λειτουργήσει το κέντρο και τον καθορισμό των προδιαγραφών της
πλατφόρμας λογισμικού που θα χρησιμοποιηθεί. Σημειώνεται ότι ο χώρος αυτός θα δρα
συμπληρωματικά με την γεωτεχνική υποστήριξη που θα παρέχεται στο πλαίσιο των
σχετικών δράσεων του προγράμματος και σαν στόχο θα έχει την ύπαρξή ενός σταθερού
σημείου από το οποίο θα μπορούν εξυπηρετούνται οι παραγωγοί.
Η πλατφόρμα λογισμικού θα έχει τις ακόλουθες λειτουργικότητες:


Υποστήριξη εφαρμογής Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, κατά τρόπο που θα επιτρέπει
στους γεωπόνους να έχουν πλήρη και ευχερή πρόσβαση στα διάφορα στοιχεία (π.χ.,
τετράδια αγρού, αναλύσεις, στοιχεία αγροτεμαχίων, στοιχεία επικοινωνίας) που
τηρούνται για όλους τους παραγωγούς. Η πλατφόρμα θα πρέπει να μπορεί να
παράγει αναφορές τόσο σε ατομικό όσο και ομαδικό επίπεδο. Η καταχώρηση όλων
των παραπάνω στοιχειών θα γίνεται μέσω ετοίμων και ελεύθερων φορμών
καταχώρησης οι οποίες θα επιτρέπουν την ευχερή και ορθή καταχώρηση των
σχετικών στοιχείων.



Καταχώρηση

οδηγιών

εργασίας,

εκπαιδευτικού

και

άλλου

υλικού

που

χρησιμοποιείται στα πλαίσια των υπολοίπων δράσεων του προγράμματος,
προκειμένου να είναι άμεσα ανακτήσιμο και να παρέχεται εύκολα και γρήγορα στους
παραγωγούς.


Μέσω της πλατφόρμας θα είναι δυνατή η αποστολή μαζικών ή ατομικών
ειδοποιήσεων (π.χ., γραπτά μηνύματα, emails) προς τους παραγωγούς αναφορικά
με την ενημέρωση εφαρμογής επίκαιρων καλλιεργητικών πρακτικών, ειδοποίηση για
το επίπεδο δακοπληθυσμού και την εφαρμογή άμεσων μέτρων, πρόσκληση για την
συμμετοχή σε ημερίδες και πρακτικές επίδειξης, ενημέρωση για την έκδοση των
αποτελεσμάτων των αναλύσεων τους, ενημέρωση για θέματα λειτουργίας του
ελαιοτριβείου, κ.ά.

Όλα τα παραπάνω θα καθοριστούν στις σχετικές προδιαγραφές που θα αναπτυχθούν για
την δημιουργία της πλατφόρμας. Η πλατφόρμα θα είναι προσβάσιμη μέσω διαδικτύου
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καθώς θα φιλοξενείται σε απομακρυσμένο κατάλληλο server (cloud), και θα παρέχεται υπό
την μορφή «software as a service» για όλο το διάστημα υλοποίησης του προγράμματος, ενώ
θα υπάρχει και η δυνατότητα επέκτασης της χρήσης και για χρόνο μετά την λήξη του
προγράμματος.
Μετά την ανάπτυξη της πλατφόρμας και κατά το στάδιο της πιλοτικής λειτουργίας θα
πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της δράσης όλες οι αναγκαίες ενέργειες αρχικοποίησης και
δοκιμαστικής χρήσης αυτής, καθώς επίσης και η επίλυση των τυχόν

προβλημάτων ή

αδυναμιών που θα εντοπιστούν. Στην συνέχεια και σε ετήσια βάση θα αποτυπώνονται και
θα δρομολογείται η υλοποίηση των αναγκαίων βελτιώσεων, αλλαγών και τυχόν επεκτάσεων
των δυνατοτήτων της πλατφόρμας σύμφωνα με τα δεδομένα από την χρήση της.
Για την υλοποίηση της δράσης και την εύρυθμη λειτουργία του κέντρου θα προσφερθούν οι
απαραίτητες υπηρεσίες, οι οποίες θα περιλαμβάνουν τα εξής:


Τελική επιλογή και οργάνωση του χώρου οπού θα λειτουργήσει το κέντρο



Σχεδιασμός προδιαγραφών πλατφόρμας λογισμικού



Παράδοση, αρχικοποίηση, βεβαίωση καλής λειτουργίας και παροχή απρόσκοπτης
πρόσβασης στην πλατφόρμα λογισμικού



Υποστήριξη στην λειτουργία και χρήση της πλατφόρμας μέσω επιτόπιων
επισκέψεων και απομακρυσμένης υποστήριξης όποτε κρίνεται σκόπιμο



Αποτύπωση απαιτούμενων βελτιώσεων, αντιμετώπιση προβλημάτων και υλοποίηση
απαιτούμενων αναβαθμίσεων/αλλαγών στην πλατφόρμα λογισμικού



Υποστήριξη στην τροφοδότηση με υλικό και δεδομένα που αφορούν τους
παραγωγούς



Συντονισμός της λειτουργίας του κέντρου

Ακολούθως παρουσιάζεται η συνοπτική παράθεση ενεργειών υλοποίησης
Φάση
Φάση 1

Φάση 2

Φάση 3

Ενέργεια
Επιλογή και προετοιμασία χώρου
Καθορισμός προδιαγραφών πλατφόρμας λογισμικού
Καθορισμός προδιαγραφών λοιπού εξοπλισμού
Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού
Παράδοση και πιλοτική λειτουργία πλατφόρμας λογισμικού
Λειτουργία σε πλήρη κλίμακα
Υποστήριξη λειτουργίας
Διορθώσεις-βελτιώσεις-αναβαθμίσεις πλατφόρμας λογισμικού

4. Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Δραστηριοτήτων
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Χρονοδιάγραμμα

ΙΑΝ 21 – ΜΑΡΤ 21

ΟΚΤ 20 – ΔΕΚ 20

ΙΟΥΛ 20 – ΣΕΠΤ 20

ΑΠΡ 20 – ΙΟΥΝ 20

ΟΚΤ 19 – ΔΕΚ 19

ΑΠΡ 19 – ΙΟΥΝ 19

ΙΑΝ 19 – ΜΑΡΤ 19

ΟΚΤ 18 – ΔΕΚ 18

ΙΟΥΛ 18 – ΣΕΠΤ 18

Φάσεις

ΑΠΡ 18 – ΙΟΥΝ 18

Τρίμηνα

3ο έτος
ΙΑΝ 20 – ΜΑΡΤ 20

2ο έτος

1 έτος

ΙΟΥΛ 19 – ΣΕΠΤ 19

ο

Φάση 1
Φάση 2
Φάση 3
5. Παραδοτέα Υλοποίησης
Τρίμηνα 1ου έτους

Παραδοτέα 1ο έτους

Α

Β

Γ

Δ

Τεχνικές προδιαγραφές εξοπλισμού
Προδιαγραφές πλατφόρμας λογισμικού
Αναφορά καλής λειτουργίας πλατφόρμας λογισμικού
Ετησία αναφορά υποστήριξης – λειτουργίας κέντρου
Τρίμηνα 3ου έτους

Παραδοτέα 3ο έτους

Α

Β

Αναφορά αναγκών βελτιώσεων και αλλαγών στην
πλατφόρμα λογισμικού
Αναφορά
ολοκλήρωσης
αλλαγών
λειτουργίας πλατφόρμας λογισμικού

και

καλής

Ετησία αναφορά υποστήριξης – λειτουργίας κέντρου
6. Προϋπολογισμός
Έτος Προγράμματος

Προϋπολογισμός Έργου (€)
(Καθαρή Αξία)

1ο

4.065,00

2ο

0,00

3ο

8.500,00
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Σύνολο

12.565,00

7. Ποσοτικοί και Ποιοτικοί Δείκτες
Δείκτες

Μονάδα

Τιμή Στόχος

Δείκτης

Δ1: Δημιουργία χώρου εξυπηρέτησης

1

Εισροών/Εκροών

Δ2: Δημιουργία πλατφόρμας λογισμικού

1

Δείκτης Αποτελεσμάτων

Δ3: Βαθμός επίτευξης Δ1

100%

Δ4: Βαθμός επίτευξης Δ2

100%

Δ5: Αριθμός παραγωγών που θα εξυπηρετηθούν
Δείκτης Επιπτώσεων

από τον χώρο
Δ6: Ποσοστό παραγωγών της ΟΕΦ που θα
συμμετέχουν/επωφεληθούν από την δράση
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Έργο: Στ. Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης της δράσης Δiv.2 «Τεχνική βοήθεια για
την βελτίωση της ποιότητας στην παραγωγή και την τυποποίηση ελαιόλαδου» εκ
του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας της ΟΕΦ για την περίοδο 2018-2021
1. Αντικείμενο του Έργου
Αντικείμενο του έργου είναι η παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση της δράσης Δiv.2
«Τεχνική βοήθεια για την βελτίωση της ποιότητας στην παραγωγή και την τυποποίηση
ελαιόλαδου» εκ του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας της ΟΕΦ βάσει των Καν.(ΕΕ)
611/14 και 615/14 της περιόδου 2018-2021. Στις ακόλουθες ενότητες παρουσιάζεται το
περιεχόμενο της δράσης Δiv.2 που αφορά το παρόν έργο.
2. Σκοπός της Δράσης
Σκοπός της δράσης είναι η κατάρτιση και υποστήριξη του αρμόδιου προσωπικού της ΟΕΦ
ΑΣΟ Βιάννου σε θέματα που αφορούν την παραγωγική διαδικασία και την βέλτιστη
διαχείριση των παραγόμενων προϊόντων με στόχο την βελτίωση της ποιότητας και την
καλύτερη εμπορευσιμότητα του παραγόμενου ελαιόλαδου προς όφελος των παραγωγών της
ΟΕΦ ΑΣΟ Βιάννου.
3. Περιγραφή της Δράσης
Η δράση επιδιώκει:
-

την βελτίωση της ποιότητας κατά την ελαιοτρίβηση,

-

την βελτίωση της ποιότητας κατά την αποθήκευση και τυποποίηση ελαιολάδου,

-

την κατάρτιση ομάδας στελεχών στην γευσιγνωσία ελαιολάδου.

Η υλοποίηση της δράσης περιλαμβάνει την διενέργεια ημερίδων εκπαίδευσης και κατάρτισης
και την διενέργεια επιτόπιων επισκέψεων τεχνικής βοήθειας. Αναλυτικότερα οι ενέργειες της
δράσης έχουν ως εξής ανά θεματικό πεδίο:
Α. Τεχνική βοήθεια στην παραγωγή και τυποποίηση ελαιολάδου
Το προσωπικό της ΟΕΦ ΑΣΟ Βιάννου που είναι αρμόδιο για την λειτουργία των μονάδων
της ΟΕΦ διαθέτει ικανή κατάρτιση σε θέματα της καθημερινής λειτουργίας των μονάδων.
Ωστόσο κρίνεται αναγκαία η επιμόρφωση του σε θέματα που αφορούν αφενός την
διατήρηση των κρίσιμων ποιοτικών παραμέτρων του ελαιολάδου και αφετέρου τις ορθές
βιομηχανικές πρακτικές για την βέλτιστη λειτουργία των μονάδων. Έτσι, στο πλαίσιο της
δράσης προβλέπεται η υλοποίηση ενεργειών για την τεχνική υποστήριξη και κατάρτιση του
προσωπικού μέσω της διενέργειας ημερίδων εκπαίδευσης και επιτόπιων επισκέψεων
τεχνικής υποστήριξης.
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Θα πραγματοποιείται μία ημερίδα εκπαίδευσης και κατάρτισης ετησίως, για τα τρία έτη του
προγράμματος.
Οι ημερίδες θα καλύψουν τα ακόλουθα θεματικά πεδία:
 Χημικά χαρακτηριστικά του ελαιολάδου και συστατικά

που διαμορφώνουν την

ποιότητα του (1ο έτος)
 Παραγωγική λειτουργία τυποποιητηρίου ελαιολάδου (1ο έτος)
 μεταφορά και αποθήκευση ελαιολάδου
 φιλτράρισμα
 λαμπικάρισμα
 εμφιάλωση
 Διατήρηση αντιοξειδωτικών και άλλων ποιοτικών συστατικών κατά την αποθήκευση.
(1ο έτος)
 Προδιαγραφές ποιότητας και ελέγχου του Εξαιρετικού Παρθένου ελαιολάδου (2ο
έτος)
 Επιμολυντές ελαιολάδου, πιθανές πηγές και έλεγχος τους (2ο έτος)
 Εφαρμογή των απαιτήσεων ελέγχου κρίσιμων σημείων στα τυποποιητήρια
ελαιολάδου και ανάλυση των χημικών, βιολογικών και φυσικών κινδύνων στο
ελαιόλαδο (δυνητικές πηγές επιμόλυνσης κατά την τυποποίηση, προληπτικά μέτρα
κλπ) (2ο έτος).
 Blending και διατήρηση σταθερών Οργανοληπτικών Χαρακτηριστικών (3ου έτους).
 Ελαιόλαδα με δυνατότητα τεκμηρίωσης Ισχυρισμού Προστασίας της Υγείας (Health
Claim) (3ο έτος).
Οι επισκέψεις τεχνικής βοήθειας θα καλύπτουν πρακτικά ζητήματα εφαρμογής των
παραπάνω, θέματα χρήσης του υφιστάμενου και νέου εξοπλισμού της μονάδας, θέματα
ορθής βιομηχανικής πρακτικής, και ότι άλλα ζητήματα που αντιμετωπίζει η μονάδα και
χρήζουν τεχνικής βοήθειας.
Θα πραγματοποιούνται ημερίδες κατάρτισης σε κάθε έτος του προγράμματος, ενώ σε ότι
αφορά τις επισκέψεις τεχνικής βοήθειας θα πραγματοποιηθούν 4 κατά το 1ο έτος, 3 κατά το
2ο έτος, και 3 κατά το 3ο και τελευταίο έτος του προγράμματος.
Β. Κατάρτιση στην γευσιγνωσία ελαιολάδου
Οι ενέργειες κατάρτισης στην γευσιγνωσία κρίνονται αναγκαίες για:
- Την αξιολόγηση του ελαιολάδου που συγκεντρώνει η ΟΕΦ ΑΣ Βιάννου για τυποποίηση ή
πώληση χύδην

Σελ. 33

ΟΕΦ ΑΣΟ Βιάννου

Τεύχος: Τεχνικά Δελτία Έργων

- Να είναι σε θέση τα στελέχη της ΟΕΦ ΑΣΟ Βιάννου να γνωρίζουν την ποιότητα του
ελαιολάδου τους, που έχουν για πώληση κατά τις διαπραγματεύσεις με αγοραστές οίκων
του εξωτερικού ή άλλους διακινητές ελαιολάδου.
Σημειώνεται ότι οι υπάρχουσες γνώσεις στο θέμα αυτό είναι τελείως εμπειρικές, και δεν
ανταποκρίνονται σε πρότυπα που έχουν καθιερωθεί από το IΟΟC.
Στο πλαίσιο της δράσης θα καταρτισθεί ομάδα στελεχών της ΟΕΦ ΑΣΟ Βιάννου η οποία θα
προέρχεται από τις μεταποιητικές μονάδες, το εμπορικό τμήμα και την διοίκηση του
συνεταιρισμού. Η κατάρτιση θα γίνει από επιστήμονα γευσιγνωσίας, και θα περιλαμβάνει
διημερίδες κατάρτισης και πρακτική εκπαίδευση.
Στις διημερίδες κατάρτισης θα γίνει αρχικά μία σύντομη εκπαίδευση στο θεωρητικό μέρος
της γευσιγνωσίας, και το μεγαλύτερο μέρος τους θα αφορά πρακτική εξάσκηση στην
αναγνώριση θετικών και αρνητικών οργανοληπτικών χαρακτηριστικών, και στην ποσοτική
εκτίμηση της έντασης των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών. Η πρακτική εξάσκηση στην
αναγνώριση και την ποσοτική εκτίμηση των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών, θα γίνεται με
επίσημα δείγματα ελαιολάδου του IΟΟC (Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιολάδου).
Προβλέπεται η πραγματοποίηση 3 διημερίδων (2 συνεχόμενες ημέρες κάθε διημερίδα)
κατάρτισης οι οποίες θα πραγματοποιηθούν κατά το 1ο έτος του προγράμματος. Η
κατάρτιση αυτή θα οδηγήσει τα στελέχη της ΟΕΦ ΑΣΟ Βιάννου σε ένα βασικό επίπεδο
αντίληψης των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών.
Προκειμένου να συμπληρωθεί το επίπεδο αντίληψης των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών,
η κατάρτιση στις ομάδας θα συνεχισθεί κατά το 2ο και το 3ο έτος του προγράμματος με την
μορφή ημερίδων. Στις ημερίδες αυτές η ομάδα των γευσιγνωστών της ΟΕΦ, θα εκπαιδεύεται
από εκπαιδευτή γευσιγνώστη στον οργανοληπτικό έλεγχο δειγμάτων που θα περιλαμβάνουν
μεταξύ άλλων δείγματα παρτίδων ελαιολάδου που διαχειρίζονται από την ΟΕΦ ΑΣΟ
Βιάννου για τυποποίηση ή διάθεση χύδην. Προβλέπεται η πραγματοποίηση 2 τέτοιων
ημερίδων κατά το 2ο έτος του προγράμματος και άλλων 2 ημερίδων κατά το 3ο έτος του
προγράμματος.
Συνοπτικά οι ως άνω ενέργειες υλοποίησης εντάσσονται στις ακόλουθες φάσεις.
Φάση

Ενέργεια

Φάση Α1

Διενέργεια ημερίδων εκπαίδευσης και κατάρτισης για τις παραγωγικές
μονάδες

Φάση Α2

Διενέργεια επισκέψεων τεχνικής βοήθειας στο ελαιοτριβείο

Φάση Β1

Επιλογή στελεχών που θα καταρτιστούν στην γευσιγνωσία

Φάση Β2

Διενέργεια διημερίδων εκπαίδευσης, κατάρτισης και πρακτικής άσκησης
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Διενέργεια ημερίδων εκπαίδευσης, κατάρτισης και πρακτικής άσκησης

4. Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Δραστηριοτήτων
Χρονοδιάγραμμα

ΙΑΝ 21 – ΜΑΡΤ 21

ΟΚΤ 20 – ΔΕΚ 20

ΙΟΥΛ 20 – ΣΕΠΤ 20

ΑΠΡ 20 – ΙΟΥΝ 20

ΙΑΝ 20 – ΜΑΡΤ 20

3ο έτος

ΟΚΤ 19 – ΔΕΚ 19

ΙΟΥΛ 19 – ΣΕΠΤ 19

ΑΠΡ 19 – ΙΟΥΝ 19

2ο έτος
ΙΑΝ 19 – ΜΑΡΤ 19

ΟΚΤ 18 – ΔΕΚ 18

Φάσεις

ΙΟΥΛ 18 – ΣΕΠΤ 18

Τρίμηνα

ΑΠΡ 18 – ΙΟΥΝ 18

1ο έτος

Φάση Α1
Φάση Α2
Φάση Β1
Φάση Β2
Φάση Β3
5. Παραδοτέα Υλοποίησης
Παραδοτέα 1ο έτους

Τρίμηνα 1ου έτους
Α

Β

Γ

Δ

Πρόγραμμα, παρουσιολόγιο και υλικό 1 ημερίδας
κατάρτισης.
Αναφορές 4 επισκέψεων τεχνικής υποστήριξης.
Στοιχεία ομάδας που θα καταρτιστεί στην γευσιγνωσία.
Πρόγραμμα, παρουσιολόγιο και υλικό 2 διημερίδων
γευσιγνωσίας
Παραδοτέα 2ο έτους

Τρίμηνα 2ου έτους
Α

Β

Γ

Δ

Πρόγραμμα, παρουσιολόγιο και υλικό 1 ημερίδας
κατάρτισης.
Αναφορές 3 επισκέψεων τεχνικής υποστήριξης.
Πρόγραμμα, παρουσιολόγιο και υλικό 2 ημερίδων
γευσιγνωσίας
Παραδοτέα 3ο έτους
Αναφορές 3 επισκέψεων τεχνικής υποστήριξης.
Πρόγραμμα, παρουσιολόγιο και υλικό 2 ημερίδων
γευσιγνωσίας.

Σελ. 35

Τρίμηνα 3ου έτους
Α

Β

Γ

Δ

ΟΕΦ ΑΣΟ Βιάννου

Τεύχος: Τεχνικά Δελτία Έργων

6. Προϋπολογισμός
Έτος Προγράμματος

Προϋπολογισμός Έργου (€)
(Καθαρή Αξία)

1ο

17.550,00

2ο

14.650,00

3ο

17.800,00

Σύνολο

50.000,00

7. Ποσοτικοί και Ποιοτικοί Δείκτες
Δείκτες

Περιγραφή Δείκτη

Δ1: Αριθμός ημερίδων που θα πραγματοποιηθούν
Δείκτης Εισροών
Δ2: Αριθμός διημερίδων που θα πραγματοποιηθούν
/ Εκροών
Δ3: Αριθμός επισκέψεων τεχνικής βοηθείας
Δείκτης
Αποτελεσμάτων

Δ4: Ποσοστό επίτευξης Δ1
Δ5: Ποσοστό επίτευξης Δ2
Δ6: Ποσοστό επίτευξης Δ3

Δείκτης
Επιπτώσεων

Δ7: Αριθμός ατόμων που θα καταρτιστούν μέσω της δράσης
Δ8: Ποσοστό παραγωγών της ΟΕΦ που θα επωφεληθεί από
την υλοποίηση της δράσης
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Τιμή
Στόχος
7
3
10
100%
100%
100%
7
100%

ΟΕΦ ΑΣΟ Βιάννου

Τεύχος: Τεχνικά Δελτία Έργων

Έργο: Ζ. Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης της δράσης Eii.1 «Βελτίωση, εφαρμογή
και πιστοποίηση συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων σύμφωνα με το
διεθνές πρότυπο ISO 22000:2005 στο ελαιοτριβείο της ΟΕΦ ΑΣ Βιάννου» εκ του
εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας της ΟΕΦ για την περίοδο 2018-2021
1. Αντικείμενο του Έργου
Αντικείμενο του έργου είναι η παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση της δράσης Eii.1
«Βελτίωση, εφαρμογή και πιστοποίηση συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων
σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 22000:2005 στο ελαιοτριβείο της ΟΕΦ ΑΣ Βιάννου» εκ
του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας της ΟΕΦ βάσει των Καν.(ΕΕ) 611/14 και 615/14
της περιόδου 2018-2021. Στις ακόλουθες ενότητες παρουσιάζεται το περιεχόμενο της
δράσης Εii.1 που αφορά το παρόν έργο.
2. Σκοπός της Δράσης
Σκοπός της δράσης είναι η προσαρμογή και βελτίωση του εφαρμοζόμενου συστήματος και
η πιστοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας στο ελαιοτριβείο της ΟΕΦ ΑΣΟ Βιάννου
σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων ISO 22000:2005. Με
τα παραπάνω επιτυγχάνεται η προσαρμογή του συστήματος στις νέες συνθήκες, η κάλυψη
των νομοθετικών απαιτήσεων, και η διασφάλιση της ποιότητας του παραγόμενου
ελαιόλαδου.
3. Περιγραφή της Δράσης
Η μονάδα διαθέτει πιστοποιημένο ΣΔΑΤ κατά ISO 22000:2005 και στο πλαίσιο της
παρούσας δράσης προβλέπεται η διενέργεια των αναγκαίων βελτιώσεων στην τεκμηρίωση
του ΣΔΑΤ προκειμένου αυτό να είναι εύκολα και αποτελεσματικά εφαρμόσιμο και να περιέχει
τις νέες διαδικασίες που θα αφορούν την κοινή άλεση, και η ετήσια υποστήριξη για την
ετήσια επιθεώρηση – πιστοποίηση από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης.
Σε ότι αφορά τις απαιτούμενες ενέργειες για την προσαρμογή, εγκατάσταση και εφαρμογή
ΣΔΑΤ και την πιστοποίηση της συμμόρφωσης του σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου
ISO 22000:2005 στο ελαιοτριβείο της ΟΕΦ ΑΣΟ Βιάννου θα υλοποιηθούν οι ακόλουθες
ενέργειες κατά το 1ο έτος υλοποίησης της δράσης.


Ανασκόπηση και βελτίωση του υφιστάμενου ΣΔΑΤ ώστε να επιτευχθεί:
o βελτίωση της εφαρμογής και της αποτελεσματικότητας του συστήματος
o προσαρμογή στα νέα συστήματα και εξοπλισμό που θα εγκατασταθεί στο πλαίσιο
της δράσης Δiv.1
o συντονισμός με το σύστημα ιχνηλασιμότητας της δράσης Εi
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ΟΕΦ ΑΣΟ Βιάννου



Τεύχος: Τεχνικά Δελτία Έργων

Εγκατάσταση του νέου βελτιωμένου ΣΔΑΤ και εκπαίδευση του προσωπικού της μονάδας
στις απαιτήσεις εφαρμογής του.



Παρακολούθηση και υποστήριξη κατά την εφαρμογή του (ετησίως)



Προετοιμασία για την ετήσια επιθεώρησης από τον φορέα πιστοποίησης με την
διενέργεια εσωτερικής επιθεώρησης



Επιθεώρηση από Φορέα Πιστοποίησης



Ενέργειες άρσης τυχόν μη συμμορφώσεων που θα εντοπιστούν κατά την επιθεώρηση
από τον Φορέα Πιστοποίησης



Πιστοποίηση κατά ISO 22000:2005

Με την λήψη του ως άνω πιστοποιητικού περί τα τέλη του 1ου έτους υλοποίησης της δράσης,
τα επόμενα δύο έτη θα πραγματοποιηθούν οι απαιτούμενες ενέργειες για την υποστήριξη,
παρακολούθηση, και βελτίωση της εφαρμογής του ΣΔΑΤ προκειμένου αφ’ ενός μεν να
διασφαλίζεται η επίτευξη των στόχων από την εφαρμογή του και ταυτόχρονα αυτό να
συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του χορηγηθέντος πιστοποιητικού. Αναλυτικότερα οι
ενέργειες για το 2ο και 3ο έτος της δράσης περιλαμβάνουν τα έξης:


Τροποποίηση στην τεκμηρίωση του ΣΔΑΤ εφόσον κρίνεται σκόπιμο



Υποστήριξη του προσωπικού της μονάδας στην εφαρμογή του ΣΔΑΤ



Διενέργεια ετήσιας εσωτερικής επιθεώρησης και ανασκόπησης της εφαρμογής του ΣΔΑΤ
από την διοίκηση.



Υποστήριξη κατά την ετήσια επιθεώρηση από τον Φορέα



Υλοποίηση

διορθωτικών

ενεργειών

για

την

άρση

τυχόν

μη

συμμορφώσεων/

παρατηρήσεων που θα εντοπιστούν από τον Φορέα
Οι παραπάνω ενέργειες υλοποίησης της δράσης παρουσιάζονται συνοπτικά στην συνέχεια:
Φάση
Φάση 1
Φάση 2
Φάση 3
Φάση 4
Φάση 5
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Ενέργεια
Αρχική αξιολόγηση
Βελτιωμένη τεκμηρίωση ΣΔΑΤ κατά ISO 22000
Εκπαίδευση προσωπικού
Εφαρμογή του ΣΔΑΤ στην παραγωγική διαδικασία
Διενέργεια Εσωτερικής Επιθεώρησης
Επιθεώρηση από Εξωτερικό Φορέα Πιστοποίησης.
Έκδοση πιστοποιητικού ISO 22000
Ετήσια προσαρμογή ΣΔΑΤ
Ετήσια εκπαίδευση προσωπικού

ΟΕΦ ΑΣΟ Βιάννου

Τεύχος: Τεχνικά Δελτία Έργων

Ετήσια εσωτερική επιθεώρηση
Ετήσιος Επανέλεγχος από Φορέα Πιστοποίησης
4.Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Δραστηριοτήτων
Χρονοδιάγραμμα

Φάση 1
Φάση 2
Φάση 3
Φάση 4
Φάση 5
5. Παραδοτέα Υλοποίησης
Παραδοτέα 1ο έτος

Τρίμηνα 1ου έτους
Α

Β

Γ

Δ

Έκθεση αξιολόγησης της υφιστάμενης κατάστασης
ελαιοτριβείου
Επικαιροποιημένο ΣΔΑΤ (Εγχειρίδιο, Διαδικασίες,
κλπ) για το ελαιοτριβείο
Αναφορά Εσωτερική Επιθεώρησης
Παρουσιολόγιο ημερίδας εκπαίδευσης προσωπικού
Πιστοποιητικό ISO 22000:2005
Τρίμηνα 2ου έτους

ο

Παραδοτέα 2 έτος
Τροποποίηση ΣΔΑΤ εφόσον κρίνεται σκόπιμο.
Αποτελέσματα Εσωτερικής Επιθεώρησης και Ετήσια
Ανασκόπηση
Έκθεση ελέγχου επιτήρησης από Φορέα
Πιστοποίησης
Ενέργειες άρσης τυχόν μη συμμορφώσεων που θα
εντοπιστούν από το Φορέα
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Α

Β

Γ

Δ

ΙΑΝ 21 – ΜΑΡΤ 21

ΟΚΤ 20 – ΔΕΚ 20

ΙΟΥΛ 20 – ΣΕΠΤ 20

ΑΠΡ 20 – ΙΟΥΝ 20

ΙΑΝ 20 – ΜΑΡΤ 20

3ο έτος

ΟΚΤ 19 – ΔΕΚ 19

ΙΟΥΛ 19 – ΣΕΠΤ 19

ΑΠΡ 19 – ΙΟΥΝ 19

2ο έτος
ΙΑΝ 19 – ΜΑΡΤ 19

ΟΚΤ 18 – ΔΕΚ 18

Φάσεις

ΙΟΥΛ 18 – ΣΕΠΤ 18

Τρίμηνα

ΑΠΡ 18 – ΙΟΥΝ 18

1ο έτος

ΟΕΦ ΑΣΟ Βιάννου

Τεύχος: Τεχνικά Δελτία Έργων

Τρίμηνα 3ου έτους

Παραδοτέα 3ο έτος

Α

Β

Γ

Δ

Τροποποίηση ΣΔΑΤ εφόσον κρίνεται σκόπιμο
Αποτελέσματα Εσωτερικής Επιθεώρησης και Ετήσια
Ανασκόπηση
Έκθεση ελέγχου επιτήρησης από Φορέα
Πιστοποίησης
Ενέργειες άρσης τυχόν μη συμμορφώσεων που θα
εντοπιστούν από το Φορέα
6. Προϋπολογισμός
Έτος Προγράμματος

Προϋπολογισμός Έργου (€)
(Καθαρή Αξία)

1ο

3.175,00

2ο

2.850,00

3ο

2.800,00

Σύνολο

8.825,00

7. Ποσοτικοί και Ποιοτικοί Δείκτες
Δείκτες

Μονάδα

Τιμή Στόχος

Δείκτης
Εισροών/Εκροών

Δ1 Αριθμός Μονάδων που θα πιστοποιηθούν κατά ISO
22000

1

Δείκτης
Αποτελεσμάτων

Δ2 Βαθμός Επίτευξης Δ1

Δείκτης
Επιπτώσεων
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Δ3
Δ4

Αριθμός ετών με πιστοποίηση κατά ISO 22000
Αριθμός ατόμων που θα εκπαιδευτούν στην
εφαρμογή του ΣΔΑΤ
Δ5 Ποσοστό παραγωγών της ΟΕΦ που θα
επωφεληθούν από την υλοποίηση της δράσης

100%
3
2
100%

ΟΕΦ ΑΣΟ Βιάννου

Τεύχος: Τεχνικά Δελτία Έργων

Έργο: Η. Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης της δράσης Eii.2 «Βελτίωση, εφαρμογή
και πιστοποίηση συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων σύμφωνα με το
διεθνές πρότυπο ISO 22000:2005 στο τυποποιητήριο ελαιολάδου της ΟΕΦ ΑΣ
Βιάννου» εκ του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας της ΟΕΦ για την περίοδο
2018-2021

1. Αντικείμενο του Έργου
Αντικείμενο του έργου είναι η παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση της δράσης Eii.2
«Βελτίωση, εφαρμογή και πιστοποίηση συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων
σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 22000:2005 στο τυποποιητήριο ελαιολάδου της ΟΕΦ
ΑΣ Βιάννου» εκ του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας της ΟΕΦ βάσει των Καν.(ΕΕ)
611/14 και 615/14 της περιόδου 2018-2021. Στις ακόλουθες ενότητες παρουσιάζεται το
περιεχόμενο της δράσης Εii.2 που αφορά το παρόν έργο.
2. Σκοπός της Δράσης
Σκοπός της δράσης είναι η προσαρμογή και βελτίωση του εφαρμοζόμενου συστήματος και
η πιστοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας στο τυποποιητήριο της ΟΕΦ ΑΣΟ Βιάννου
σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων ISO 22000:2005. Με
τα παραπάνω επιτυγχάνεται η προσαρμογή του συστήματος στις νέες συνθήκες, η κάλυψη
των νομοθετικών απαιτήσεων, και η διασφάλιση της ποιότητας του παραγόμενου
τυποποιημένου ελαιολάδου.
3. Περιγραφή της Δράσης
Η μονάδα διαθέτει πιστοποιημένο ΣΔΑΤ κατά ISO 22000:2005 και στο πλαίσιο της
παρούσας δράσης προβλέπεται η διενέργεια των αναγκαίων βελτιώσεων στην τεκμηρίωση
του ΣΔΑΤ προκειμένου αυτό να είναι εύκολα και αποτελεσματικά εφαρμόσιμο και να περιέχει
τις νέες διαδικασίες που θα αφορούν το νέο εξοπλισμό που θα εγκατασταθεί και η ετήσια
υποστήριξη για την ετήσια επιθεώρηση

– πιστοποίηση από ανεξάρτητο φορέα

πιστοποίησης.
Σε ότι αφορά τις απαιτούμενες ενέργειες για την προσαρμογή, εγκατάσταση και εφαρμογή
ΣΔΑΤ και την πιστοποίηση της συμμόρφωσης του σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου
ISO 22000:2005 στο τυποποιητήριο ελαιολάδου της ΟΕΦ ΑΣΟ Βιάννου θα υλοποιηθούν οι
ακόλουθες ενέργειες κατά το 1ο έτος υλοποίησης της δράσης.


Ανασκόπηση και βελτίωση του υφιστάμενου ΣΔΑΤ ώστε να επιτευχθεί:
o
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βελτίωση της εφαρμογής και της αποτελεσματικότητας του συστήματος

ΟΕΦ ΑΣΟ Βιάννου

o

Τεύχος: Τεχνικά Δελτία Έργων

προσαρμογή στα νέα συστήματα και εξοπλισμό που θα εγκατασταθεί στο
πλαίσιο της δράσης Δiv.1

o


συντονισμός με το σύστημα ιχνηλασιμότητας της δράσης Εi

Εγκατάσταση του νέου βελτιωμένου ΣΔΑΤ και εκπαίδευση του προσωπικού της μονάδας
στις απαιτήσεις εφαρμογής του.



Παρακολούθηση και υποστήριξη κατά την εφαρμογή του (ετησίως)



Προετοιμασία για την ετήσια επιθεώρησης από τον φορέα πιστοποίησης με την
διενέργεια εσωτερικής επιθεώρησης



Επιθεώρηση από Φορέα Πιστοποίησης



Ενέργειες άρσης τυχόν μη συμμορφώσεων που θα εντοπιστούν κατά την επιθεώρηση
από τον Φορέα Πιστοποίησης



Πιστοποίηση κατά ISO 22000:2005

Με την λήψη του ως άνω πιστοποιητικού περί τα τέλη του 1ου έτους υλοποίησης της δράσης,
τα επόμενα δύο έτη θα πραγματοποιηθούν οι απαιτούμενες ενέργειες για την υποστήριξη,
παρακολούθηση και βελτίωση της εφαρμογής του ΣΔΑΤ προκειμένου αφ’ ενός μεν να
διασφαλίζεται η επίτευξη των στόχων από την εφαρμογή του και ταυτόχρονα αυτό να
συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του χορηγηθέντος πιστοποιητικού. Αναλυτικότερα οι
ενέργειες για το 2ο και 3ο έτος της δράσης περιλαμβάνουν τα έξης:


Τροποποίηση στην τεκμηρίωση του ΣΔΑΤ εφόσον κρίνεται σκόπιμο



Υποστήριξη του προσωπικού της μονάδας στην εφαρμογή του ΣΔΑΤ



Διενέργεια ετήσιας εσωτερικής επιθεώρησης και ανασκόπησης της εφαρμογής του ΣΔΑΤ
από την διοίκηση.



Υποστήριξη κατά την ετήσια επιθεώρηση από τον Φορέα



Υλοποίηση

διορθωτικών

ενεργειών

για

την

άρση

τυχόν

μη

συμμορφώσεων/

παρατηρήσεων που θα εντοπιστούν από τον Φορέα
Οι παραπάνω ενέργειες υλοποίησης της δράσης παρουσιάζονται συνοπτικά στην συνέχεια:
Φάση
Φάση 1
Φάση 2
Φάση 3
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Ενέργεια
Αρχική αξιολόγηση
Βελτιωμένη τεκμηρίωση ΣΔΑΤ κατά ISO 22000
Εκπαίδευση προσωπικού
Εφαρμογή του ΣΔΑΤ στην παραγωγική διαδικασία
Διενέργεια Εσωτερικής Επιθεώρησης

ΟΕΦ ΑΣΟ Βιάννου

Φάση 4

Τεύχος: Τεχνικά Δελτία Έργων

Επιθεώρηση από Εξωτερικό Φορέα Πιστοποίησης.
Έκδοση πιστοποιητικού ISO 22000
Ετήσια προσαρμογή ΣΔΑΤ

Φάση 5

Ετήσια εκπαίδευση προσωπικού
Ετήσια εσωτερική επιθεώρηση
Ετήσιος Επανέλεγχος από Φορέα Πιστοποίησης

4. Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Δραστηριοτήτων

Φάση 1
Φάση 2
Φάση 3
Φάση 4
Φάση 5
5. Παραδοτέα Υλοποίησης
Τρίμηνα 1ου έτους

ο

Παραδοτέα 1 έτος

Α

Β

Γ

Δ

Έκθεση αξιολόγησης της υφιστάμενης κατάστασης
στο τυποποιητήριο ελαιολάδου
Επικαιροποιημένο ΣΔΑΤ (Εγχειρίδιο, Διαδικασίες,
κλπ) για το τυποποιητήριο ελαιολάδου
Αναφορά Εσωτερική Επιθεώρησης
Παρουσιολόγιο ημερίδας εκπαίδευσης προσωπικού
Πιστοποιητικό ISO 22000:2005

Παραδοτέα 2ο έτος
Τροποποίηση ΣΔΑΤ εφόσον κρίνεται σκόπιμο
Αποτελέσματα Εσωτερικής Επιθεώρησης και Ετήσια
Ανασκόπηση
Έκθεση ελέγχου επιτήρησης από Φορέα
Πιστοποίησης
Ενέργειες άρσης τυχόν μη συμμορφώσεων που θα
εντοπιστούν από το Φορέα
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Τρίμηνα 2ου έτους
Α

Β

Γ

Δ

ΙΑΝ 21 – ΜΑΡΤ 21

ΟΚΤ 20 – ΔΕΚ 20

ΙΟΥΛ 20 – ΣΕΠΤ 20

ΑΠΡ 20 – ΙΟΥΝ 20

ΙΑΝ 20 – ΜΑΡΤ 20

3ο έτος

ΟΚΤ 19 – ΔΕΚ 19

ΙΟΥΛ 19 – ΣΕΠΤ 19

ΑΠΡ 19 – ΙΟΥΝ 19

ΟΚΤ 18 – ΔΕΚ 18

Φάσεις

ΙΟΥΛ 18 – ΣΕΠΤ 18

Τρίμηνα

ΑΠΡ 18 – ΙΟΥΝ 18

1 έτος

Χρονοδιάγραμμα
2ο έτος
ΙΑΝ 19 – ΜΑΡΤ 19

ο

ΟΕΦ ΑΣΟ Βιάννου

Τεύχος: Τεχνικά Δελτία Έργων

Τρίμηνα 3ου έτους

ο

Παραδοτέα 3 έτος

Α

Β

Γ

Δ

Τροποποίηση ΣΔΑΤ εφόσον κρίνεται σκόπιμο
Αποτελέσματα Εσωτερικής Επιθεώρησης και Ετήσια
Ανασκόπηση
Έκθεση ελέγχου επιτήρησης από Φορέα
Πιστοποίησης
Ενέργειες άρσης τυχόν μη συμμορφώσεων που θα
εντοπιστούν από το Φορέα
6. Προϋπολογισμός
Έτος Προγράμματος

Προϋπολογισμός Έργου (€)
(Καθαρή Αξία)

1ο

3.175,00

2ο

2.850,00

3ο

2.800,00

Σύνολο

8.825,00

7. Ποσοτικοί και Ποιοτικοί Δείκτες
Μονάδα

Τιμή
Στόχος

Δείκτης
Εισροών/Εκροών

Δ1: Αριθμός Μονάδων που θα πιστοποιηθούν κατά ISO
22000

1

Δείκτης
Αποτελεσμάτων

Δ2: Βαθμός Επίτευξης Δ1

Δείκτες

Δείκτης
Επιπτώσεων
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Δ3. Αριθμός ετών με πιστοποίηση κατά ISO 22000
Δ4. Αριθμός ατόμων που θα εκπαιδευτούν στην εφαρμογή
του ΣΔΑΤ
Δ5. Ποσοστό παραγωγών της ΟΕΦ που θα επωφεληθούν
από την υλοποίηση της δράσης

100%
3
2
100%

ΟΕΦ ΑΣΟ Βιάννου

Τεύχος: Τεχνικά Δελτία Έργων

Έργο: Θ. Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης της δράσης Στi «Διάδοση πληροφοριών
σχετικά με τις δραστηριότητες του προγράμματος» εκ του εγκεκριμένου
προγράμματος εργασίας της ΟΕΦ για την περίοδο 2018-2021
1. Αντικείμενο του Έργου
Αντικείμενο του έργου είναι η παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση της δράσης Στi
«Διάδοση πληροφοριών σχετικά με τις δραστηριότητες του προγράμματος» εκ του
εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας της ΟΕΦ βάσει των Καν.(ΕΕ) 611/14 και 615/14 της
περιόδου 2018-2021. Στις ακόλουθες ενότητες παρουσιάζεται το περιεχόμενο της δράσης
Στi. που αφορά το παρόν έργο.
2. Σκοπός της Δράσης
Ο σκοπός της υλοποίησης ενεργειών διάδοσης πληροφοριών είναι η διάχυση πληροφοριών
και η προβολή των έργων που θα υλοποιηθούν από την ΟΕΦ ΑΣΟ Βιάννου στους
παραγωγούς, στους αρμόδιους φορείς, αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο επαγγελματία του
χώρου. Επίσης, στους στόχους της δράσης είναι η δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων των
έργων που υλοποιήθηκαν στα πλαίσια εφαρμογής του προγράμματος.
3. Περιγραφή της Δράσης
Για την προβολή των έργων στο πλαίσιο των δράσεων του προγράμματος θα
πραγματοποιηθεί κατά το 1ο και το 3ο έτος η εκτύπωση έντυπου υλικού στο οποίο θα
παρουσιάζονται:
•

Το περιεχόμενο και οι στόχοι του προγράμματος (1ο έτος)

•

Ο απολογισμός, τα αποτελέσματα, τα συμπεράσματα και άλλα ενδιαφέρονται
στοιχεία που αφορούν την ολοκλήρωση του προγράμματος (3ο έτος)

Το έντυπο αυτό υλικό θα είναι υπό μορφή έγχρωμων φυλλαδίων (5-20 σελίδων) όπου θα
μοιράζονται στοχευμένα σε παραγωγούς, ενδιαφερόμενους φορείς και σε επαγγελματίες του
χώρου.
Σημαντικό εργαλείο διάδοσης των πληροφοριών που αφορούν τις δραστηριότητες του
προγράμματος αποτελούν οι ενημερωτικές ημερίδες στις οποίες θα συμμετάσχουν
παραγωγοί, τα μέλη των ενδιαφερόμενων φορέων και επαγγελματίες του χώρου. Οι
ημερίδες αυτές θα υλοποιηθούν κατά το 2ο και 3ο έτος του προγράμματος και στόχος θα
είναι η άμεση πληροφόρηση σχετικά με την πορεία των δράσεων του προγράμματος, η
ανάλυση των εξαγόμενων συμπερασμάτων από την εφαρμογή τους και η εξοικείωση των
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ΟΕΦ ΑΣΟ Βιάννου

Τεύχος: Τεχνικά Δελτία Έργων

εμπλεκόμενων φορέων με την φιλοσοφία του προγράμματος και τα αναμενόμενα οφέλη για
την τοπική κοινωνία και τον κλάδο. Συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθεί μία ημερίδα για κάθε
έτος.
Ακολούθως παρουσιάζεται η συνοπτική παράθεση ενεργειών υλοποίησης της δράσης:
Φάση

Ενέργεια

Φάση 1

Σχεδιασμός ενημερωτικού υλικού

Φάση 2

Παραγωγή και διανομή υλικού

Φάση 3

Υλοποίηση ενημερωτικής ημερίδας

4. Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Δραστηριοτήτων

Φάση 1
Φάση 2
Φάση 3
5. Παραδοτέα Υλοποίησης
Τρίμηνα 1ου έτους

ο

Παραδοτέα 1 έτος

Α

Β

Γ

Δ

Ενημερωτικό φυλλάδιο
Τρίμηνα 2ου έτους

ο

Παραδοτέα 2 έτος

Α

Β

Γ

Δ

Πρόγραμμα, παρουσιολόγιο και υλικό
υλοποίησης ημερίδας
Τρίμηνα 3ου έτους

ο

Παραδοτέα 3 έτος
Ενημερωτικό φυλλάδιο
Πρόγραμμα, παρουσιολόγιο και υλικό
υλοποίησης ημερίδας
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Α

Β

Γ

Δ

ΙΑΝ 21 – ΜΑΡΤ 21

ΟΚΤ 20 – ΔΕΚ 20

ΙΟΥΛ 20 – ΣΕΠΤ 20

ΑΠΡ 20 – ΙΟΥΝ 20

ΙΑΝ 20 – ΜΑΡΤ 20

3ο έτος

ΟΚΤ 19 – ΔΕΚ 19

ΙΟΥΛ 19 – ΣΕΠΤ 19

ΑΠΡ 19 – ΙΟΥΝ 19

ΟΚΤ 18 – ΔΕΚ 18

Φάσεις

ΙΟΥΛ 18 – ΣΕΠΤ 18

Τρίμηνα

ΑΠΡ 18 – ΙΟΥΝ 18

1 έτος

Χρονοδιάγραμμα
2ο έτος
ΙΑΝ 19 – ΜΑΡΤ 19

ο

ΟΕΦ ΑΣΟ Βιάννου

Τεύχος: Τεχνικά Δελτία Έργων

6. Προϋπολογισμός
Έτος Προγράμματος

Προϋπολογισμός Έργου (€)
(Καθαρή Αξία)

1ο

3.230,00

2ο

2.230,00

3ο

3.230,00

Σύνολο

8.690,00

7. Ποσοτικοί και Ποιοτικοί Δείκτες
Δείκτες
Δείκτης Εισροών/Εκροών
Δείκτης Αποτελεσμάτων

Μονάδα

Τιμή Στόχος

Δ1: Ενημερωτικά έντυπα που θα παραχθούν

2

Δ2:Αριθμός Ημερίδων

2

Δ3: Βαθμός επίτευξης στόχου Δ1

100%

Δ4: Βαθμός επίτευξης στόχου Δ2

100%

Δ5: Αριθμός ενδιαφερομένων μερών που θα λάβει

300

γνώση για το πρόγραμμα μέσω των ενεργειών
Δείκτης Επιπτώσεων

της δράσης
Δ6:

Ποσοστό

παραγωγών

της

ενημερωθούν μέσω της δράσης
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ΟΕΦ

που

θα

>90%

