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LIFE07 ENV/GR/oLIVE-CLIMA 

 

“Introduction of new oLIVE crop management practices focused on 

CLIMAte change mitigation and adaptation” 

 

Παραδοτέο Δράσης C1-RodaxAgro Ltd 

Εκθέσεις Εσωτερικής Επιθεώρησης για τις τρεις Ομάδες Παραγωγών 

για τo τελευταίo 18μηνο εφαρμογής  

 

Περίοδος αναφοράς από 01.03.2016 έως 31/08/2017 

 

Ημερομηνία αναφοράς 

13/07/2017 

Στοιχεία Έργου 

Περιοχή έργου: Χώρα Μεσσηνίας, Πεζά Ηρακλείου και Μεραμβέλλο Λασισθίου 

Ημερομηνία Έναρξης έργου: 01.10.2012 

Ημερομηνία Λήξης έργου: 30.09.2017 

Προϋπολογισμός:  

Χρηματοδότηση Ευρωπαϊκής Επιτροπής:  

(%) συνολικού κόστους: 50 

(%) επιλέξιμου κόστους: 50 

Στοιχεία Συντονιστή Δικαιούχου 

Επωνυμία Δικαιούχου: ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. 

Πρόσωπο Επικοινωνίας: Κα Νατάσα Κασάπη 

Ταχυδρομική Διεύθυνση: 1ο χλμ. Θέρμης-Τριαδίου (GoldCenter, Κτίριο 9) 

GR-57001, Τ.Θ. 60497, Θέρμη 

Τηλέφωνο: +30-2310-463930 

Fax: +30-2310-486203 
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E-mail: environment@anatoliki.gr 

Project Website: www.oliveclima.eu 
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ΕΚΘΕΣΗ # 4/2016-2017 -τέλος έργου 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ στα πλαίσια του προγράμματος oLIVECLIMA 

για τις τρεις ομάδες παραγωγών:ΟΠ ΝΗΛΕΑΣ,  ΕΑΣ ΜΕΡΑΜΒΕΛΛΟΥ, ΕΑΣ ΠΕΖΩΝ 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: 1)  ΝΗΛΕΑΣ 2) ΕΑΣ ΠΕΖΩΝ & 3) ΕΑΣ ΜΕΡΑΜΒΕΛΛΟΥ 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1)  ΧΩΡΑ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΣ, 2) ΚΑΛΛΟΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ & 3) ΝΕΑΠΟΛΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

 

e-mails:  

1) NIKOLAOS GYFTOPOULOS <nikosg89@hotmail.com>; ΝΗΛΕΑΣ ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡ/ΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ <opnileas@yahoo.gr>;  

2) korep@pezaunion.gr 

3) Katerina Angelaki <aik_angel@hotmail.com>;stella easm <stellamalli@yahoo.gr>; 

 

ΕΠΙΘΕΩΡΟΥΜΕΝΟΙ / ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 

η Εσωτερική επιθεώρηση του 2016-2017 που αφορά το πρόγραμμα  oLIVECLIMA, 

πραγματοποιήθηκε σε δυο σκέλη, σύμφωνα με την διαδικασία. P 5.5 της ΡοδαξΑγρο: 

1) Επιθεώρηση εξ αποστάσεως με συνεχή επικοινωνία με  τους επιβλέποντες 

γεωπόνους, και με έλεγχο καταγραφών, συνεχώς  καθόλη τη διάρκεια του χρόνου 

και 

2) Περιοδική επιτόπια επιθεώρηση των καταγραφών των καλλιεργητικών 

δραστηριοτήτων και της μεταφοράς των πληροφοριών στο βασικό EMS που 

πραγματοποιείται στα γραφεία  των Ομάδων Παραγωγών καθώς και στους 

ελαιώνες και τα άλλα σημεία ενδιαφέροντος π.χ. στις λίμνες εξάτμισης, στα 

ελαιουργεία, στους κομποστοσωρούς κλπ.   

 

Επιθεωρούμενοι επιβλέποντες  γεωπόνοι:  

Εφη Ζωντανού και Σπύρος Ρέππας, μέχρι 30.10.2016 και από άνοιξη 2017 Νίκος 

Γυφτόπουλος: ΝΗΛΕΑΣ,  

Λιουδάκης Ελευθέριος/Αικ. Αγγελάκη/Στέλλα Μαλλιαράκη: ΕΑΣ ΜΕΡΑΜΒΕΛΛΟΥκαι  

Γεωργία Γιακουμάκη & (μόνο μέχρι Μάϊο 2016) Χρ. Μανωλαράκη: ΕΑΣ ΠΕΖΩΝ   

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ1 : ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ  για επιτόπιο έλεγχο στα αγροτεμάχια  και τα 

γραφεία  των ομάδων ΕΑΣ ΜΕΡΑΜΒΕΛΛΟY, ΟΠ ΝΗΛΕΑ και ΕΑΣ ΠΕΖΩΝ) 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ 2: ΛΗΤΩ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ, με συνεχή επιθεώρηση εξ  αποστάσεως 

μέχρι 30.10.2016.  

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ: η επιθεώρηση με γραπτή επικοινωνία και αποστολή 

σχετικής τεκμηρίωσης γίνεται συνεχώς καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους και για τις τρεις 

ομάδες.  

mailto:korep@pezaunion.gr
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1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ: 

Το σύστημα παρακολουθείται και ελέγχεται σε συνεχή βάση με γραπτή επικοινωνία μεταξύ 

των επιβλεπόντων  και της επιθεωρήτριας Λητώς Χριστοδουλοπούλου (μέχρι 30.10.2016 

και εν συνεχεία από τον κ. Μιχαλόπουλο), άλλοτε καθημερινά, άλλοτε 2-3 φορές την 

εβδομάδα (εκτός διακοπών) ανάλογα με τις ανάγκες. Οι επιβλέποντες συμπληρώνουν  και 

τοποθετούν σε φάκελο κοινής πρόσβασης (DropBox) με την επιθεωρήτρια μηνιαίως: 

α) τα συμπληρωμένα αρχεία με τις ενέργειες των παραγωγών (EMS) ανά δραστηριότητα και  

β) τα συμπληρωμένο το αρχείο ClimaRecords όπου συνοψίζονται οι δράσεις που -

υλοποιούνται στα πιλοτικά αγροτεμάχια  και στα αγροτεμάχια εφαρμογής  

γ) τη μηνιαία αναφορά  (MONTHLYREPORT)-με τις ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κάθε 

μήνα. 

Οι επιθεωρητές της ΡοδαξΑγρο ως εκ τούτου έχουν συνεχή πρόσβαση στις αποδελτιωμένες 

από τους γεωπόνους ενέργειες των παραγωγών και στις δράσεις που υλοποιούνται, οπότε 

η διαδικασία ελέγχου του β’ επιπέδου είναι συνεχής. 

Οι μηνιαίες αναφορές, τα συμπληρωμένα αρχεία EMSκαθώς και τα συμπληρωμένα αρχεία 

CLIMARECORDS ελέγχονται συστηματικά σε μηνιαία βάση από την επιθεωρήτρια.  

Γενικά, η πληρότητα και η ακρίβεια των μηνιαίων εκθέσεωνκαι λοιπών αρχείων (α,β,γ) –

μετά τον πρώτο καιρό και την  εξοικείωση των γεωπόνων-  βελτιώνονται συνεχώς από 

πλευράς ποιότητας/ακρίβειας , με λίγες μόνο ανάγκες διευκρινήσεων ή διορθώσεων.  

Όλο το υλικό που συγκεντρώνεται, ελέγχεται ως προς την πληρότητά του, την ορθότητα της 

θέσης εισαγωγής των τιμών, την πιθανή αναντιστοιχία μεταξύ τιμών διαφορετικών πεδίων, 

τις  τυχόν  αποκλίνουσες τιμές, την ορθότητα ως προς τις επιλεγείσες μονάδες μέτρησης, τις 

πολύ διαφοροποιημένες τιμές σε σχέση προς προηγούμενες καταγραφές, τις ημερομηνίες 

κλπ. Τα εντοπιζόμενα ευρήματα τίθενται υπόψιν των γεωπόνων και συζητούνται μέχρι να 

επιβεβαιωθεί η ακρίβεια της καταγραφής και να ερμηνευτούν οι τυχόν αποκλίσεις. Τα 

εντοπιζόμενα λάθη διορθώνονται ως εκ τούτου επίσης συνεχώς. 

Ο κύριος τρόπος ελέγχου του β’ επιπέδου είναι η επεξεργασία των στοιχείων σε επίπεδο 

ομάδας ή συνόλου των 120 πιλοτικών αγρών. Οι φαινόμενες ως σημαντικές διαφορές 

μεταξύ ομάδων, διερευνώνται για τυχόν συστηματικότητα, ώστε να ποδοθούν σε κάποιο 

αναγνωρίσιμο αίτιο. 

Σε συνολικό επίπεδο, οι έλεγχοι και οι εσωτερικές επιθεώρήσεις από την ΡόδαξΑγρο επί 

των Οργανώσεων των Παραγωγών διασφάλισαν την πιστοποίηση της καλής εκτέλεσης των 

τιμολογούμενων εργασιών. Φυσικά και υπήρξαν περιπτώσεις κατά τις οποίες μία μέτρηση 

ή μία εφαρμογή δεν έγιναν λόγω καιρού, ασθένειας του επιβλέποντος ή άλλου σοβαρού 

λόγου. Όμως, η παράλειψη αυτή παρακολουθείτο συνεχώς από την ΡοδαξΑγρο, μέχρι να 

εξαντληθεί ο χρόνος στον οποίο θα ήταν δυνατόν να υλοποιηθεί, οπότε δεν ετέθη σε 

καμμία περίπτωση -ούτε από αβλεψία- η πιθανότητα να έχει πιστοποιηθεί εργασία που δεν 

είχε υλοποιηθεί.     
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2. ΕΠΙΤΟΠΙΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ 

ΟΜΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Δ’ και το Ε’ ΕΤΟΣ 

 

Αναλυτικά Σημεία ελέγχου ανά Ομάδα παραγωγών στην καταγραφή των στοιχείων των 

παρεμβάσεων και των μετρήσεων από υπεργολάβους, παραγωγούς και επιβλέποντες 

γεωπόνους και αποτελέσματα αυτών:  

 

Οι επιτόπιες επιθεωρήσεις από τον κ. Μιχαλόπουλο πραγματοποιήθηκαν ανά ομάδα 

παραγωγών ως εξής: 

 

1) ΟΠ ΝΗΛΕΑΣ:  Η επιτόπιες επιθεωρήσεις και έλεγχοι των εφαρμογών και των 

αντίστοιχων καταγραφών, πραγματοποιήθηκαν σε διάφορες φάσεις της τελευταίας 

περιόδου του έργου. Μετά την αποχώρηση της κ. Ζωντανού και του κ. Ρέππα και 

κατά την περίοδο αξιολόγησης (προ της πρόσληψης) του κ. Γυφτόπουλου, 

υποκαταστάθηκε κατά μεγάλο μέρος η εσωτερική επιθεώρηση από εντατική 

κατάρτιση των παραγωγών σε πρώτη φάση (Νοε. 2016-Φεβρ. 2017) αλλά και του κ. 

Γυφτόπουλου (Φεβρ. 2017 μέχρι σήμερα) από την ΡοδαξΑγρο μέσω επιτόπιων 

επισκέψεων, skype και e-mails. Συγκεκριμένα, έγινα επιτόπιοι έλεγχοι εφαρμογής 

και επιτόπια εκπαίδευση για καταγραφές στους πιο κάτω χρόνους:  

15.03.2016 Ελεγχος κατά τη διάρκεια επισκέψεως στην περιοχή για άλλο λόγο. 

12-13.09.2016 Ελεγχος αποτελεσμάτων ακαλλιέργειας στην προστασία του 

εδάφους από διάβρωση, μετά από εντονότατη βροχόπτωση. 

20-21.10.2016 Εκτεταμένος έλεγχος εφαρμογής  

08.11.2016 Εκπαίδευση παραγωγών για συνέχιση των καταγραφών, απουσία 

γεωπόνων. 

28.12.2016 Εκπαίδευση παραγωγών του ΝΗΛΕΑ στην συγκέντρωση-τακτοποίηση 

των αρχείων καταγραφών και τη συνέχισή τους (δόθηκαν κενές φόρμες). 

08 & 09.02.2017 Συνέχιση, ως άνω, για παραγωγούς που δεν είχαν συμμετάσχει και 

αρχική αξιολόγηση- εκπαίδευση του κ. Ν. Γυφτόπουλου, υποψήφιου γεωπόνου 

για τον ΝΗΛΕΑ. 

22.03.2017 Συνέχιση ως άνω της εκπαίδευσης του γεωπόνου, με την ευκαιρία της 

επίσκεψης στην Κυπαρισσία για την προβολή του έργου. 

08 & 09.04.2017  Συνέχιση ως άνω της εκπαίδευσης του γεωπόνου για τη συλλογή 

και την αποδελτίωση των καταγραφών και έλεγχος εφαρμογών. 

27.05.2017 Συνέχιση ως άνω της εκπαίδευσης του γεωπόνου με περιοδεία σε 

ελαιώνες του έργου, ανανέωση της σήμανσης στα δένδρα δειγματοληψίας 

εδάφους -παράλληλα με επαλήθευση της ακρίβειας των συντεταγμένων που 

είχαν καταγραφεί στις αρχές του έργο-, εκπαίδευση σε μετρήσεις φυτοϋγείας 

και δειγματοληψίας ζιζανίων.  
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Figure 2Εκπαίδευση γεωπόνου σε δειγματοληψία 

 ζιζανίων και οργανικής ύλης επί του εδάφους 

 
Figure 4Μέτρηση διαστάσεων δένδρων. Μάϊος 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2) ΕΑΣ ΜΕΡΑΜΒΕΛΛΟΥ: Εγιναν τρείς επισκέψεις ελέγχου, στις 05.10.2016 (μόνο στο 

γραφείο για έλεγχο τεκμηρίωσης), την 01.03.2017, την 01.04.2017 για έλεγχο 

εφαρμογών.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 Νηλέας 22 Μαϊου 2017 

Figure 3Επανασήμανση δένδρων για μελλοντικό 

εντοπισμό 

Figure 5  Ο κομποστοσωρός στο Μεραμβέλλο, καλοκαίρι 2017 
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3) ΕΑΣ ΠΕΖΩΝ: Οι επιτόπιες επιθεωρήσεις για έλεγχο στα αγροτεμάχια και τα γραφεία 

των ομάδων πραγματοποιήθηκαν σε συνδυασμό με αυτές του Μεραμβέλου, ήτοι 

στις 05.10.2016, 02.03.2017 και 02.04.2017. Επί πλέον δε έγινε εκτάκτως και μια 

επίσκεψη ακόμα στις 27.04.2017 μόνο στα Πεζά, με σκοπό την εκπαίδευση της 

γεωπόνου που είχε αναλάβει την υποστήριξη και αρχειοθέτηση, στην ασφαλή 

φύλαξη του αρχείου του oLIVE CLIMA, εν όψει της διακοπής της συνεργασίας της με 

την ΕΝΩΣΗ Πεζών ως Ομάδα Παραγωγών.  
Figure 6 Φυτοκάλυψη στα Πεζά τον Μάρτιο 2017 

4)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνολικό συμπέρασμα: Το σύστημα ποιότητας των τριών οργανώσεων παραγωγών 

ανταποκρίθηκε ικανοποιητικά στις απαιτήσεις του έργου για καταγραφές. Παρά τις 

σημαντικές δυσκολίες, απέδωσε τα συνολικά αρχεία που συνοψίζονται στα έγγραφα C1.1 

(προσθήκη οργανικών υλικών) και στα παραδοτέα C5 (LCI), και C7 για την οικονομοτεχνική 

ανάλυση των αποτελεσμάτων του έργου.    

Figure 7 Κομποστοσωρός τον Μάρτιο 2017 στα Πεζά 
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3. ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ: 

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα των καταγραφών χρησιμοποιούνται τα 

παρακάτω τυποποιημένα έγγραφα και αρχεία: Εντός πλαισίου περιγράφονται τα 

βοηθητικά έγγραφα, που δεν αποτελούν αρχεία του συστήματος, και τα οποία είτε 

αποτελούν τυποποιημένα υποδείγματα και οδηγίες συμπλήρωσης (ΤΕΥΧΟΣ oLIVE 

CLIMA) ή αξιοποιούνται για την ενδιάμεση επεξεργασία και τον τελικό έλεγχο των 

δεδομένων (CLIMARECEIVER).  

 Ορισμοί: 

• Έντυπα καταγραφών (ειδικές φόρμες που έχει αναπτύξει η ΡοδαξΑγρο και τα 

οποία προσαρμόζονται/εμπλουτίζονται για τις ανάγκες του oLIVECLIMA) πχ 

έντυπο καταγραφής ψεκασμών, κλαδέματος κλπ): συμπληρώνονται από τους  

παραγωγούς ή/και τους τα υπεργολάβους κάθε φορά που υλοποιείται κάποια 

δραστηριότητα  και παρέμβαση ανά αγροτεμάχιο.  

• EMS: το κεντρικό έγγραφο-αρχείο όπου καταχωρούνται από τους γεωπόνους α) 

τα πάγια στοιχεία ανά αγροτεμάχιο (πχ στρέμματα, δέντρα, ποικιλία κλπ) καθώς 

και β) οι δραστηριότητες που υλοποιούνται ετησίως ανά αγροτεμάχιο (λίπανση, 

κλάδεμα, κατεργασία εδάφους κλπ), περιλαμβανομένων και των καταγραφών 

που αφορούν ειδικά το oLIVECLIMA. Τα στοιχεία μεταφέρονται στο EMS από τα 

έντυπα καταγραφών, μετά από έλεγχο α’ βαθμού που κάνουν οι  γεωπόνοι. 

 

• CLIMARECORDS: αρχείο που δημιουργείται ετησίως βάσει των συμπληρωμένων 

εντύπων του «ΤΕΥΧΟΣ», ειδικά για το oLIVECLIMA, όπου καταγράφεται συνεχώς 

από τους γεωπόνους η υλοποίηση των προβλεπόμενων παρεμβάσεων ανά 

αγροτεμάχιο, στα πλαίσια του έργου. Τα καταγραφόμενα από τους γεωπόνους 

στοιχεία συγκεντρώνονται από τους εφαρμοστές, συχνά συμπληρώνοντας το 

αντίστοιχο έντυπο, ή προφορικά, καθώς οι γεωπόνοι παρίστανται συνήθως κατά 

την εκτέλεση των παρεμβάσεων..   

 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ oLIVE CLIMA: Αποτελείται από τα templates των εντύπων 
του αρχείου CLIMARECORDS το οποίο είναι προς συμπλήρωση από 
τους γεωπόνους. Περιέχει επίσης και τις οδηγίες εκτέλεσης των 
ενεργειών και των δειγματοληψιών, όπως και τυχόν απαραίτητες 
οδηγίες συμπλήρωσης των εντύπων. Το ΤΕΥΧΟΣ επικαιροποιείται 
κατά ομάδα παραγωγών, με την ενσωμάτωση του προγράμματος 
εργασιών της συγκεκριμένης ομάδας, τις νέες οδηγίες κλπ. Οι 
μεταβολές για κάθε νέα έκδοση περιλαμβάνοται στο φύλλο 
«Μεταβολές» στην αρχή του «ΤΕΥΧΟΣ». (Δες παρακάτω, σχετικά).  

 

Ενδιάμεσο αρχείο CLIMARECEIVER στο οποίο γίνεται η επεξεργασία 
των πληροφοριών που έχουν συγκεντρωθεί στα EMS με σκοπό την 
παραγωγή του τελικού αρχείου εκθέσεων που αξιοποιούνται κατά 
την επικοινωνία γεωπόνου – παραγωγού, κατά την ανάλυση κύκλου 
ζωής, αλλά και για το τελικό αρχείο CALCLIMA 
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• CALCLIMA μέσω του οποίου παράγεται μια σειρά τελικών αρχείων, όπως το 

✓ LCI (Life Cycle Inventory) βάση για τη μελέτη Ανάλυσης Κύκλου Ζωής – LCA 

✓ Δελτίο Επίδοσης Ελαιώνα (ΔΕΛ.ΕΠ. ή PPS (Parcel Performance Sheet)  

 

Η διαδικασία περιληπτικά σε 3 βήματα: 

• Καταγραφή των δραστηριοτήτων και των παρεμβάσεων από τους 

παραγωγούς ή / και τους υπεργολάβους στα έντυπα καταγραφών. 

• Συνεχής έλεγχος των καταγραφών από τους γεωπόνους και μεταφορά των 

στοιχείων στα αρχεία EMS & CLIMARECORDS  

• Έλεγχος των αρχείων EMS&CLIMARECORDS από τη ΡόδαξΑγρο σε μηνιαία 

τουλάχιστον βάση 

Εσωτερική επιθεώρηση ποιότητας εγγράφων του έργου -  Μεταβολές εντύπων 

Διαπιστώθηκε ότι το έγγραφο σύστημα επικαιροποιείται κατά τις ανάγκες:  

• Για το ΤΕΥΧΟΣ, μεταβολές έγιναν τον Μάρτιο, τον Ιούλιο και τον Οκτώβριο του 

2015, χωρίς όμως να επηρεάσουν τη δομή του  

• Προς διευκόλυνση των γεωπόνων, έγιναν 11-12 μεταβολές (ανάλογα με την 

ομάδα) στο CLIMA RECORS, στις αρχές Μαρτίου 2015, στις 12.04.2015 και 

τελευταία στα μέσα Αυγούστου TOY 2015. 

  

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΛΑ 

ΤΑ ΕΤΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, 

ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ 

ΟΜΑΔΩΝ -: 

Νηλέας: Η ποιότητα της εφαρμογής του έργου χαρακτηρίζεται από την ιδιαίτερη βούληση, 

προτεραιότητα και συμμετοχή της διοίκησης του Συνεταιρισμού (πρόεδρος κ. Κόκκινος) ο 

οποίος έχει μεγάλη επιρροή στην ευρύτερη περιοχή. Εργαζόμενος και ο ίδιος εργολαβικά 

σε ελαιώνες τρίτων, έχει αποκτήσει μεγάλη εμπειρία του εύρους των ζητημάτων σχετικά με 

την ελαιοκαλλιέργεια, και προσέφερε σημαντικά στην καλή εγκατάσταση του έργου στην 

περιοχή. Το σημείο όμως μεγάλης δυσκολίας στην περίπτωση του ΝΗΛΕΑ ήταν η προϊούσα 

απροθυμία των παραγωγών να συνεχίσουν τις καταγραφές των δραστηριοτήτων τους, με 

το αιτιολογητικό ότι δεν έχουν δεί κάποιο απτό όφελος από τις καταγραφές που έχουν 

κάνει από 15 ετίας. Δυστυχώς, στον ΝΗΛΕΑ βρέθηκε να πρέπει να αντιμετωπίσει το ζήτημα 

ένας νέος γεωπόνος, χωρίς προηγούμενη εμπειρία σε συστήματα διαχείρισης (πράγμα που 

ξεπεράστηκε με συνεχή κατάρτιση από την ΡοδαξΑγρο)         

Πεζά: Παρά την εγκατεστημένη ιδιότυπη κατάσταση ως προς το ποιος κάνει τις 

πρωτογενείς καταγραφές, το σύστημα τεκμηρίωσης έδειξε ότι είναι ουσιωδώς αξιόπιστο. 

Αυτό, κυρίως  αποδίδεται σε δύο παράγοντες: 1) στον σεβασμό των παραγωγών για την 

αξιοποιστία της Οργάνωσης (ΕΝΩΣΗ ΠΕΖΩΝ) που λειτουργεί πλέον ως θεσμός επί 100 

χρόνια, και 2) στην προσωπική φροντίδα της κ. Γ. Γιακουμάκη, γεωπόνου που απασχολείται 

από δεκαετίας στο Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης της ΕΝΩΣΗΣ, και η οποία 

λειτουργούσε επικουρικά στο έργο για τήρηση των αρχείων, μέχρι τον Μάϊο του 2017, 
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οπότε και έληξε η συνεργασία της λόγω των σοβαρότατων οικονομικών προβλημάτων της 

Οργάνωσης. Η χρονική στιγμή της εκδήλωσης αυτών των προβλημάτων ήταν ευτυχώς στο 

τέλος του έργου, οπότε δεν υπήρξε κάποιο πρόβλημα για την ακεραιότητα των 

αποτελεσμάτων. Δεδομένης δε της εμπλοκής πλήθους παραγωγών και υπαλλήλων της 

Οργάνωσης στην εκτέλεση εφαρμογών, πέραν δηλαδή των υπεργολάβων, διασφαλίζεται η 

διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου στο μέλλον, ακόμα και αν ανασταλεί η λειτουργία 

της Οργάνωσης ως νομικού προσώπου. 

Κατά την ετήσια επισκόπηση των εγγράφων και της ποιότητας των καταγραφών που 

υλοποιήθηκε στα πλαίσια της παρούσας εσωτερικής επιθεώρησης, το σύστημα εγγράφων  

στην παρούσα φάση δείχνει ικανοποιητικό.  

ΟΠ Νηλέας:Συμπερασματικά, το αρχείο των μετρήσεων στην ΟΠ Νηλέας. τηρείται 

ικανοποιητικά, ενώ παρατηρούνται ελλείψεις όσον αφορά την τήρηση του αρχείου των 

καταγραφών των παραγωγών για το EMS και τις παρεμβάσεις από τους υπεργολάβους. 

ΕΑΣ Μεραμβέλλου: το αρχείο καταγραφών των μετρήσεων και των παρεμβάσεων τηρείται 

σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό.  

 

5. ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ 

ΟΜΑΔΩΝ & ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 

Η κατάσταση ως προς την τεκμηρίωση της υλοποίησης του έργου oLIVECLIMA είναι 

αρκετά ικανοποιητική. Συγκεκριμένα: 

Οι  μηνιαίες αναφορές  αποστέλλοντο κανονικά. Τα στοιχεία των καταγραφών 

αποδελτιώνονται από τον επιβλέποντα στο EMS και ενημερώνεται το αρχείο 

ClimaRecords. 

• Όσον αφορά την συγκέντρωση των στοιχείων για τις εφαρμοζόμενες 

δραστηριότητες (λίπανση, φυτοπροστασία κλπ) Τα σημείο που συνεχίζει να 

είναι κάπως προβληματικό είναι η καθυστέρηση στην συμπλήρωση – 

προσκόμιση των εντύπων καταγραφής στους γεωπόνους, και στις τρείς 

περιοχές, με οξύτερο το πρόβλημα στον ΝΗΛΕΑ και οφείλεται στην ανεπαρκή 

προθυμία των παραγωγών να συμπληρώνουν έντυπα, μια και δεν έχουν ακόμα 

δει ανταποδοτικότητα από τις καταγραφές. Αυτό συνεχίζει να θεωρείται από 

την ΡόδαξΑγρο ως σοβαρό μειονέκτημα και αναζητούνται τρόποι για την 

μακροπρόθεσμη επίλυσή του.  

• Όσον αφορά την τήρηση του αρχείου πρωτογενών καταγραφών των μετρήσεων 

και των παρεμβάσεων, δεν εντοπίστηκαν ελλείψεις στο Μεραμβέλλο, ούτε στα 

Πεζά, όπου όμως ελέγχθηκε το κλείσιμο και η αποθήκευση των αρχείων των 

καταγραφών με την αποχώρηση της κ. Γιακουμάκη, ενώ στον  Νηλέας, άρχισε 

μετά το τέλος Μαϊου η πολύ καταγραφή των λίγων παρεμβάσεων από τον κ. 

Γυφτόπουλο, , χωρίς όμως να έχει λυθεί το ζήτημα της απροθυμίας των 

παραγωγών να καταγράφουν τις ενέργειές τους ώστε να τροφοδοτείται το EMS.  

 

Δεν εκδόθηκαν Μη-Συμμορφώσεις, ή Παρατηρήσεις για την τελευταία περίοδο του έργου.  

 

Υπογραφές επιθεωρητών:  
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Γιώργος Μιχαλόπουλος, εσωτερικός επιθεωρητής  

 

 

 

 

Ημερομηνία σύνταξης : 13.07.2017 


