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ΕΚΘΕΣΗ # 1/2013-2014
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ στα πλαίσια του προγράμματος oLIVE CLIMA
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:
Spiros R <spirosreppas@gmail.com>; ΝΗΛΕΑΣ ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ
ΟΛΟΚΛΗΡ/ΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ <opnileas@yahoo.gr>;
Korep Peza Union <korep@pezaunion.gr>;Chrysoula Manolaraki
<cmanolaraki@pezaunion.gr>;
Katerina Angelaki <aik_angel@hotmail.com>; stella easm <stellamalli@yahoo.gr>;
ΕΠΙΘΕΩΡΟΥΜΕΝΟΙ / ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
η Εσωτερική επιθεώρηση του 2013-2014 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: ΝΗΛΕΑΣ,
Λιουδάκης Ελευθέριος: ΕΑΣ ΜΕΡΑΜΒΕΛΛΟΥ και
Μπορμπουδάκης Δημήτρης: ΕΑΣ ΠΕΖΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ1 : ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ για επιτόπιο έλεγχο στα αγροτεμάχια και τα
γραφεία των ομάδων ΕΑΣ ΜΕΡΑΜΒΕΛΛΟΤ και ΕΑΣ ΠΕΖΩΝ)
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ 2: ΛΗΤΩ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ, με συνεχή επιθεώρηση εξ αποστάσεως,
επιτόπιος έλεγχος καταγραφών στα γραφεία της ΟΠ Νηλέας, σε ελαιώνες και άλλους
χώρους εφαρμογών.
Σημείωση: Από 01.07.2013, ημερομηνία έναρξης της ενασχόλησης της κ. Χριστοδουλοπούλου με το
oLIVE-CLIMA (παράλληλα με την συνέχιση της ενασχόλησής της ειδικά με τη μέθοδο IAP στο έργο
SAGE10), ο έλεγχος των καταγραφών για το EMS γίνεται για λογαριασμό μόνο του oLIVECLIMA, ενώ
οι ελεγμένες καταγραφές είναι διαθέσιμες προς χρήση και από το SAGE10, στο πλαίσιο της
συνεργασίας ων δύο έργων.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ: η επιθεώρηση με γραπτή επικοινωνία και αποστολή
σχετικής τεκμηρίωσης γίνεται συνεχώς καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους και για τις τρεις
ομάδες.
Οι επιτόπιες επιθεωρήσεις πραγματοποιήθηκαν ανά ομάδα παραγωγών ως εξής:

.
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1) ΟΠ ΝΗΛΕΑΣ: Η επιτόπια επιθεώρηση των καταγραφών πραγματοποιήθηκε κατά
κύριο λόγο τον Δεκέμβριο 2013 και συμπληρώθηκε τον Ιανουάριο και τον
Φεβρουάριο 2014, στις δυο επόμενες επισκέψεις που έγιναν με κύριο στόχο την
παρακολούθηση της διαδικασίας κομποστοποίησης και του φυτρώματος των
σπόρων του σπορομίγματος, αντίστοιχα.
2) ΕΑΣ ΜΕΡΑΜΒΕΛΛΟΥ & ΕΑΣ ΠΕΖΩΝ η επιτόπια επιθεώρηση στα αγροτεμάχια και τα
γραφεία της ομάδας πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο 2014

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ:
Το σύστημα παρακολουθείται και ελέγχεται σε συνεχή βάση με γραπτή επικοινωνία μεταξύ
των επιβλεπόντων και της επιθεωρήτριας Λητώς Χριστοδουλοπούλου, ανάλογα με τις
ανάγκες. Οι επιβλέποντες συμπληρώνουν και τοποθετούν σε φάκελο κοινής πρόσβασης 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
Η επιθεωρήτρια ως εκ τούτου έχει συνεχή πρόσβαση στις αποδελτιωμένες από τους
γεωπόνους ενέργειες των παραγωγών και στις δράσεις που υλοποιούνται οπότε η
διαδικασία ελέγχου του β’ επιπέδου είναι συνεχής.
γ) επιπλέον οι γεπωπόνοι αποστέλουν στην επιθεωρήτρια Μηνιαίες Εκθέσεις (MONTHLY
REPORTS). Οι εκθέσεις αποστέλλονονται εγκαίρως και ελέγχονται συστηματικά σε μηνιαία
βάση από την επιθεωρήτρια. Γενικά, η πληρότητα και η ακρίβεια των μηνιαίων εκθέσεων –
μετά τον πρώτο καιρό και την εξοικείωση των γεωπόνων- βελτιώνονται συνεχώς , με λίγες
μόνο ανάγκες διευκρινήσεων ή διορθώσεων.
Ολο 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, 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.

.
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2. ΕΠΙΤΟΠΙΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
2.1 Επιτόπια επιθεώρηση Στην ΟΠ ΝΗΛΕΑΣ:
• Τον Δεκέμβριο 2013 πραγματοποιήθηκε η πρώτη επιτόπια εσωτερική επιθεώρηση
που αφορούσε την ακρίβεια και την πληρότητα των καταγραφών (στις αντίστοιχες
φόρμες καταγραφής: φόρμα καταγραφής φυτοπροστασίας, λίπανσης, συγκομιδής,
κατεργασίας εδάφους, χημικής ζιζανιοκτονίας) που συμπληρώνονται κάθε φορά
που πραγματοποιείται κάποια καλλιεργητική εργασία από τον παραγωγό με
δειγματοληπτικό έλεγχο της ορθής αποδελτίωσης των πρωτογενών καταγραφών
(χειρόγραφα) καθώς και η ορθότητα και η πληρότητα της μεταφοράς των
στοιχείων αυτών στο EMS σε δείγμα 4 παραγωγών και για 10 από τα αγροτεμάχιά
τους.
• Τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2014, με αφορμή επίσκεψη που έγινε για
παρακολούθηση της διαδικασίας κομποστοποίησης και του φυτρώματος των
ψυχανθών στον αγρό, συμπληρώθηκε ο δειγματοληπτικός έλεγχος των
πρωτογενών καταγραφών με απόμη 2 παραγωγούς και 4 αγροτεμάχια αυτών.
Σύνολο παραγωγών: 6 και αγροτεμαχίων: 14 που ελέγχθηκαν δειγματοληπτικά για
την ΟΠ
ΝΗΛΕΑΣ.

1&2 Επaλήθευσηκαταγραφών των παραγωγών στα γραφεία της ΟΠ Νηλέας (17.12.13)

3. Συναρμολόγηση
του μετρητή
εδαφικής υγρασίας

.
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Ευρήματα επιτόπιας επιθεώρησης Δεκεμβρίου 2013, Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2014
στην ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΝΗΛΕΑΣ Γραφείο
•
•

•

•

•
•

Κωδικός παραγωγού: 40 –Συγκομιδή, αγροτεμάχια 40.04 , ελλείψεις: στο συγκομιδή,
δεν έχει καταγραφεί το κόστος μεταφοράς υλικών, αναλώσιμων κλπ
Κωδικός παραγωγού 55-Άρδευση, Φυτοπροστασία & Κατεργασία , αγροτεμάχια
55.05 (μάρυρας) και 55.03 (εφαρμογή).Στο 55.03 δεν έχει συμπληρωθεί το κόστος
ηλεκτρικής ενέργειας στην άρδευση καθώς και και το κόστος του σκευάσματος στην
φυτοπροστασία.Στο 55.05 στο έδαφος δεν είχε συμπληρωθεί η ημερομηνία
κατεργασίας
Κωδικός παραγωγού: 180, αγροτεμάχια 180.10 , 180.08 , 180.11 και 180.06.
ο συγκεκριμένος παραγωγός δεν ήταν από παλιά στον Νηλέα και ο φάκελος των
καταγραφών του είναι ελλιπής. Δεν έχουν χρησιμοποιηθεί οι φόρμες καταγραφής
που προβλέπονται για τους παραγωγούς του Νηλέα.
Κωδικός παραγωγού 44 –Έχει γίνει αλλαγή αγροτεμαχίου (μπήκε το 44.01 στην θέση
του 98.01) αλλά δεν έχει υπογραφεί η νέα σύμβαση από τον παραγωγό που αφορά
το αγροτεμάχιο αυτό.
Κωδικός παραγωγού 23-αγροτεμάχια 23.01 και 23.02. Στη χημική ζιζανιοκτονία δεν
έχει συμπληρωθεί ο τρόπος εφαρμογής.
Κωδικός παραγωγού 08- αγροτεμάχια 08.02, 08.04, 08.01 και 08.03. Στη λίπανση δεν
έχει συμπληρωθεί στο 08.03 το ποιος έκανε τη λίπανση στις 16/09/13.

Ευρήματα επιτόπιας επιθεώρησης Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2014 στην ΟΠ ΝΗΛΕΑΣ–
Ελαιώνες
• Τον Ιανουάριο 2014 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο αγροτεμάχιο 21.01 με στόχο
την παρακολούθηση της διαδικασίας κομποστοποίησης Η ζύμωση είχε ξεκινήσει
ανάλογα με την ηλικία του σωρού αλλά δεν ήταν οργανωμένοι οι σωροί με τάξη
αλλά σε διάφορες θέσεις. (09.01.2014)

Στους σωρούς είχαν προστεθεί φύλλα από
το ελαιουργείο σε μεγάλη ποσότητα, καθώς
και θρυμματισμενο ξύλο, το οποίο –ίσως
λόγω του μεγάλους μεγέθους των θραυσμάτων- φαίνεται να αργεί να αποδοσμηθεί.
3 & 4: Κομποστοσωρός στον Νηλέα, 09.01.2014

.
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5 & 6 Διακρίνονται οπόροι μετά τη σπορά σε ακαλλιέργητο έδαφος, Νηλέας 09.01.2014

.
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•

Τον Φεβρουάριο 2014 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στα αγροτεμάχια 08.03, 73,02,
08.01 και 180.10 με στόχο την παρακολούθηση του φυτώματος των ψυχαθών.
Εξετάστηκε κυρίως η κατάσταση του εδάφους από πλευράς κάλυψης με ζιζάνια και
υπολείμματα ζιζανίων σε σχέση με το δυνατότητα φυτρώματος των σπόρων χωρίς
προηγούμενη καλλιέργεια. (19.02.2014)

7& 8: Φύτρωμα-ανάπτυξη των φυταρίων από τους σπόρους του σπορομίγματος,
παρά τον ανταγωνισμό της οξαλίδας, χωρίς προηγούμενη καλλιέργεια του εδάφους,
α λλά με επαρκή προηγούμενη φυτοκάλυψη (εξασφάλιση υγρού περιβάλλοντος).

.
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9 Νηλέας:Φύτρωμα κριθαριού σε ακαλλιέργητο έδαφος, αλλά και χωρίς τον
ανταγωνισμό της οξαλίδας.(19.02.2014)

10 Νηλέας: Τέλος, δυσκολία-καθυστέρηση φυτρώματος σε χωράφι με λίγη βλάστηση κατά
την σπορά .(19.02.2014)

.
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2.2 Επιτόπια επιθεώρηση στην ΚΡΗΤΗ: ΕΑΣ ΜΕΡΑΜΒΕΛΛΟΥ και ΕΑΣ ΠΕΖΩΝ
Τον Ιανουάριο 2014 πραγματοποιήθηκε η πρώτη επιτόπια εσωτερική επιθεώρηση
που αφορούσε την ακρίβεια και την πληρότητα των καταγραφών (στις αντίστοιχες
φόρμες καταγραφής: φόρμα καταγραφής φυτοπροστασίας, λίπανσης, συγκομιδής,
κατεργασίας εδάφους, χημικής ζιζανιοκτονίας) που συμπληρώνονται κάθε φορά
που πραγματοποιείται κάποια καλλιεργητική εργασία από τον παραγωγό με
δειγματοληπτικό έλεγχο των καταγραφών καθώς και η ορθότητα και η πληρότητα
της μεταφοράς των στοιχείων αυτών στο EMS σε 4 παραγωγούς και για 10
αγροτεμάχιά αυτών :
Τον Ιανουάριο 2014 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη σε ελαιώνες των ομάδων και σε
ελαιοτριβεία για την παρακολούθηση της διαδικασίας κομποστοποίησης, τη
διαθεσιμότητα λασπης από τριφασικο ελαιουργείο καθώς και του φυτρώματος
των ψυχανθών στον αγρό
Σύνολο παραγωγών και αγροτεμαχίων που ελέγχθηκαν
Α) στην ΕΑΣ ΜΕΡΑΜΒΕΛΛΟΥ : 5 παραγωγοί και 9 αγροτεμάχια και
Β) στην ΕΑΣ ΠΕΖΩΝ 5 παραγωγοί και 10 αγροτεμάχια
Ευρήματα επιτόπιας επιθεώρησης Ιανουαρίου 2014 στην Κρήτη (ΕΑΣ ΜΕΡΑΜΒΕΛΛΟΥ και
ΕΑΣ ΠΕΖΩΝ)
Α) ΕΑΣ ΜΕΡΑΜΒΕΛΛΟΥ ευρήματα επιτόπιας επιθεώρησης στα γραφεία:
• Κωδικός παραγωγού: ME02ΠΔ009 –Λίπανση, αγροτεμάχια Ξερίζωμα και Γαζωτή
Καθυστέρηση στη συμπλήρωση της καταγραφής και ενημέρωσης του
επιβλέποντα
• Κωδικός παραγωγού ΜΕ02ΔΔ022-Σπορά: αγροτεμάχιο Αγία Παρασκευή. Δεν έχει
γίνει η σπορά του σπορομίγματος ακόμη γιατί η παραγωγός ήταν εκτός Κρήτης. Η
σπορά θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο 2014.
• Κωδικός παραγωγού: ΜΕ01ΠΠ002-Άρδευση αγροτεμάχιο Σιδεράλωνο:
Καθυστέρηση στην παράδοση της καταγραφής για άρδευση.
• Κωδικός παραγωγού ΜΕ01ΔΔ036, ME02ΠΔ009 –Δεν τεκμηριώνεται η παρουσία
τους στις καταρτίσεις που αφορούν το Clima. Συστηματική απουσία από τις
καταρτίσεις .
• Κωδικός παραγωγού ΜΕ02ΠΠ003-αγροτεμάχια . Σαρολίδι, Αγία Βαρβάρα,
Μπάμπουρα, Νερόλακκος, Σφακιανού.Κανένα πρόβλημα δεν εντοπίστηκε στις
καταγραφές της συγκεκριμένης παραγωγού.
Β) ΕΑΣ ΠΕΖΩΝ- ευρήματα επιτόπιας επιθεώρησης στα γραφεία
• Παραγωγός: Σπανουδάκης Εµµανουήλ Αγροτεµάχια: 79804, 79803, 79801, 79807.
Καθυστέρηση στη συµπλήρωση καταγραφής και στην ενηµέρωση του
επιβλέποντα
• Παραγωγός: ∆ρετάκη Χρυσούλα Αγροτεµάχια: 24101. Οργώθηκε όλο το
αγροτεµάχιο (100%) µετά τη Σπορά ενώ σύµφωνα µε το πρωτόκολλο θα έπρεπε
να οργωθεί λωρίδα παρά λωρίδα (25%)
• Παραγωγός: Γιαµαλής Ανέστης Αγροτεµάχια: 17302, 17303.Ο παραγωγός κλάδεψε
και προχώρησε σε καύση των κλαδιών χωρίς να µας ενηµερώσει µε αποτέλεσµα
να µην έχει γίνει µέτρηση του ξύλου κλαδέµατος και να µην έχει ληφθεί δείγµα
ξύλου κλαδέµατος για τα 2 αγροτέµαχια
• Παραγωγός: Φασουλά Πελαγία Αγροτεµάχια: 95203.∆εν έχει συµπληρωθεί η
δοσολογία σκευάσµατος στο έντυπο για τον ψεκασµό που έγινε στις 20/02/2014
• Παραγωγός: Αλεξάκη Μαρία Αγροτεµάχια: 1501 και 1508.Στο έντυπο Λίπανσης ο
παραγωγός δεν ακολούθησε τις οδηγίες λίπανσης οι οποίες έιχαν εκδοθεί µε βάση
την ανάλυση εδάφους που είχε κάνει.
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Γ) ΕΑΣ ΜΕΡΑΜΒΕΛΛΟΥ και ΕΑΣ ΠΕΖΩΝ Ευρήματα επιτόπιας επιθεώρησης σε ελαιώνες
και θέσεις εφαρμογής της περιοχής
Τον Ιανουάριο 2014 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη σε αγροτεμάχια της ΕΑΣ Πεζών και
Μεραμβέλλου με στόχο:
α) την παρακολούθηση της διαδικασίας κομποστοποίησης
β) την παρακολούθηση του φυτώματος των ψυχαθών
Καθώς επίσης
γ) πραγματοποιήθηκε επίσκεψη σε ελαιουργεία της περιοχής με στόχο την εξέταση
διαθεσιμότητας κατσίγαρου τριφασικών ελαιουργείων

11: Κομποστοσωρός στο Μεραμβέλλο (20.01.2014)

12: Περυσινός κατσίγαρος στο χωριό Φουρνή Λασιθίου (20.01.2014).
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13,14 &15. Η ζωή νεκρώνεται
αρχικά, αλλά κάποια ζιζάνια, με τον
καιρό αγνοούν την τοξικότητα του
κατσίγαρου, πληροφορία που ίσως
μας χρειαστεί. Μεραμβέλλο
(20.01.2014)

.
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16: Φύτρωμα ζιζανίων ανάμεσα στις πέτρες (20.01.2014)

17: Φύτρωμα ζιζανίων παρά τον ανταγωνισμό της οξαλίδας (20.01.2014)
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3. ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΜΗ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
Η εξυπηρέτηση των αναγκών για την απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος
διαχείρισης ως προς το πρόγραμμα olive clima είναι ικανοποιητική. Συγκεκριμένα:
Οι μηνιαίες αναφορές αποστέλλονται κανονικά. Τα στοιχεία των καταγραφών
αποδελτιώνονται από τον επιβλέποντα στο EMS και ενημερώνεται το αρχείο Clima
Records
Το μόνο σημείο στο οποίο σημειώνεται καθυστέρηση είναι στην ΟΠ ΝΗΛΕΑΣ όσον
αφορά την μεταφορά των στοιχείων στο EMS αλλά χωρίς αυτό να συμβαίνει σε
τέτοιο βαθμό που να δημιουργεί κίνδυνο στο πρόγραμμα καθότι αναμένεται να
ολοκληρωθεί άμεσα (έως μέσα Απριλίου 2014).
Κατά τον επιτόπιο έλεγχο των καταγραφών, έγινε δειγματοληπτικός έλεγχος της
πληρότητας των καταγραφών των καλλιεργητικών δραστηριοτήτων στα αντίστοιχα
έντυπα καθώς και της ορθότητας μεταφοράς των πληροφοριών στα EMS, των
αρχείων καταρτίσεων και συμβάσεων των παραγωγών καθώς και στα αρχεία Clima
Records.

4. Ετήσια επισκόπηση της βελτίωσης και της ποιότητας των στοιχείων των τριών
Ομάδων Παραγωγών:
Εισαγωγή:
Προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα των καταγραφών χρησιμοποιούνται τα
παρακάτω έγγραφα και αρχεία:
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 πρώτου βαθμού που
κάνουν οι γεωπόνοι.
CLIMA RECORDS: έγγραφο που δημιουργήθηκε ειδικά για το oLIVECLIMA,
όπου καταγράφονται οι παρεμβάσεις που υλοποιούνται ανά αγροτεμάχιο
από τους παραγωγούς και τους υπεργολάβους στα πλαίσια του έργου.
EMS-CLIMA: Αρχείο στο οποίο γίνεται η επεξεργασία των πληροφοριών που
έχουν συγκεντρωθεί στα EMS & CLIMA RECORDS, των μετρήσεων που
εκτελούν οι γεωπόνοι και οι υπεργολάβοι καθώς και άλλων εξωγενών
πληροφοριών, με σκοπό την παραγωγή εκθέσεων που αξιοποιούνται κατά
την επικοινωνία γεωπόνου – παραγωγού, κατά την ανάλυση κύκλου ζωής
κλπ.

Διαδικασία & Βελτιώσεις
Η ποιότητα και η καταλληλότητα των εγγράφων (φόρμες) που χρησιμοποιούνται από
τους παραγωγούς από τους υπεργολάβους και από τους γεωπόνους για την
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πρωτογενή καταγραφή των δραστηριοτήτων των παραγωγών, καθώς και των
παρεμβάσεων που γίνονται στα αγροτεμάχια ανασκοπείται περιοδικά από τη
ΡοδαξΑγρο βάσει παρατηρήσεων από τους γεωπόνους καθώς και βάσει του
αποτελέσματος, δηλαδή από την ποιότητα και βαθμό πληρότητας των καταγραφών.
Η ακρίβεια, η ποιότητα και η πληρότητα των καταγραφών ελέγχονται συνεχώς από
τους γεωπόνους μέσω της επικοινωνίας με τους παραγωγούς & υπεργολάβους,
οπότε τα τυχόν ερωτήματα ή προβλήματα εντοπίζονται άμεσα. Κατά περίπτωση δε
ενεργοποιούν τη διαδικασία κατάρτισης για επίτευξη της συνεχούς βελτίωσης.
Αντίστοιχη διαδικασία εφαρμόζεται μεταξύ γεωπόνων και ΡοδαξΑγρο, με ανάλογη
ενεργοποίηση της εκπαίδευσης των γεωπόνων.
Η διαδικασία περιληπτικά σε 3 βήματα:
1) Καταγραφή των δραστηριοτήτων και των παρεμβάσεων από τους
παραγωγούς ή / και τους υπεργολάβους στα έντυπα καταγραφών.
2) Συνεχής έλεγχος των καταγραφών από τους γεωπόνους και μεταφορά των
στοιχείων στα αρχεία EMS & CLIMA RECORDS (νέο αρχείο που προστέθηκε
στα πλαίσια του προγράμματος)
3) Έλεγχος των αρχείων EMS & CLIMA RECORDS από τη ΡόδαξΑγρο σε μηνιαία
τουλάχιστον βάση
Στα πλαίσια των παραπάνω, από την έναρξη του προγράμματος έχουν γίνει 3
βελτιώσεις που αφορούν το έγγραφο σύστημα προκειμένουν να βελτιωθεί η
ποιότητα και η ακρίβεια των στοιχείων που καταγράφονται:
1) Υλοποιήθηκε εκπαίδευση από τη ΡόδαξΑγρο στους επιβλέποντες γεωπόνους,
οι οποίοι με τη σειρά τους εκπαίδευσαν τους παραγωγούς όσον αφορά την
ακρίβεια και την συνέπεια των καταγραφών των παρεμβάσεων και ειδικά
όσον αφορά την την καταγραφή της κατανάλωσης ενέργειας στα πλαίσια
του προγράμματος.
2) Δημιουργήθηκε το αρχείο CLIMARECORDS όπου καταγράφονται
συστηματικά και σε συνεχή βάση οι παρεμβάσεις που γίνονται από τους
παραγωγούς και τους υπεργολάβους ανά αγροτεμάχιο στα πλαίσια του
προγράμματος.
3) Βελτιώθηκε το βασικό αρχείο EMS με προσθήκη 44 νέων πεδίων που
αφορούν ειδικά το OLIVECLIMA, με έμφαση στην λεπτομερή και
αναλυτικότερη καταγραφή της κατανάλωσης ενέργειας (κατανάλωση
πετρελαίου, βενζίνης, ορυκτελαίων κλπ) και άλλων πληροφοριών που
αφορούν ειδικά στο έργο.
Συμπεράσματα της ετήσιας επισκόπησης:
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 φαίνεται να είναι αρκούντως ικανοποιητικό. Η περαιτέρω εκπαίδευση
των γεωπόνων των παραγωγών και των υποεργολάβων θα συνεχιστεί αμείωτη, στο πλαίσιο
της συνεχούν βελτίωσης αλλά και για να ενσωματώσει τις νέες πληροφορίες που συνεχώς
ανακύπτουν από την εφαρμογή του έργου.

5. Συμπεράσματα και Μη Συμμορφώσεις:
Από τον έλεγχο της ποιότητας των στοιχείων κατά τους επιτόπιους ελέγχους στις
τρεις ομάδες αυτό εντοπίστηκαν ανά Ομάδα Παραγωγών οι παρακάτω
Μησυμμοερώσεις:
ΟΠ ΝΗΛΕΑΣ: 3 μη συμμορφώσεις και 1 παρατήρηση.
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ΕΑΣ ΜΕΡΑΜΒΕΛΛΟΥ: 2 Μη συμμορφώσεις
ΕΑΣ ΠΕΖΩΝ: 1 Μη συμμόρφωση
Αναλυτικά:
Α) Μη συμμορφώσεις και Παρατηρήσεις στην ΟΠ ΝΗΛΕΑΣ:
•
Μη συμμόρφωση #1/2: για τον παραγωγό 180 που έχει αποχωρήσει από τον
Νηλέα αλλά συμμετέχει στο oliveclima, δεν υπάρχει καν διαθέσιμος φάκελος
παραγωγού όπου συγκεντρώνονται τα στοιχεία των εφαρμογών των
δραστηριοτήτων τους. Τα στοιχεία συγκεντρώνονται μόνον με συνέντευξη σε
σημειωματάριο του επιβλόποντος γεωπόνου και όχι με καταγραφές στα σχετικά
έντυπα είτε από τους ίδιους τους παραγωγούς είτε από τον γεωπόνο με συνέντευξη
με τους παραγωγούς όταν το πρώτο δεν είναι εφικτό.
•
Προτεινόμενη διορθωτική ενέργεια: προτείνεται από εδώ και στο εξής –έως και τα
μέσα Απριλίου 2014- να συσταθεί ένας φάκελος για τον παραγωγό και να
καταγράφονται τα στοιχεία εφαρμογών στα σχετικά έντυπα του Νηλέα όπως και για
τους υπόλοιπους, προκειμένου να διασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητα των στοιχείων
εφαρμογών στα πλαίσια του προγράμματος oliveclima..
•
Μη συμμόρφωση #2/2: Παρατηρείται καθυστέρηση στην αποδελτίωση και
μεταφορά των καταγραφών των παραγωγών στα αρχεία EMS (μικρές ελλείψεις
στην ολοκλήρωση της μταφοράς των στοιχείων για το έτος 2012 -2013 που
αφορούν κυρίως τα στοιχεία συγκομιδής).
•
Προτεινόμενη διορθωτική ενέργεια: να εμπλακεί εφόσον κριθεί απαραίτητο στη
διαδικασία αποδελτίωσης η γραμματέας που προσλήφθηκε πρόσφατα από τον
Νηλέα προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία και να ολοκληρωθεί η μεταφορά
των στοιχείων έως τα μέσα Απριλίου 2014.
•
Παρατήρηση # 1/1: για τον παραγωγό 44, δεν έχει υπογραφεί η σχετική σύμβαση
ένταξής στο πρόγραμμα για το αγροτεμάχιο 44.01 που του ανήκει.
•
Προτεινόμενη διορθωτική ενέργεια: να υπογραφεί άμεσα η ΄συμβαση και να
επιστραφεί στον γεωπόνο έως μέσα Απριλίου 2014.
Β) Μη Συμμορφώσεις και Παρατηρήσεις στην ΕΑΣ ΜΕΡΑΜΒΕΛΛΟΥ
• Μη Συμμόρφωση 1/2 Δεν τεκημηριώνεται η συμμετοχή 2 παραγωγών στις
καταρτίσεις του oliveclima. Συστηματική απουσία των 2 παραγωγών ΜΕ01ΔΔ036,
ME02ΠΔ009 από τις καταρτίσεις που αφορούν το oliveclima. Προτεινόμενη
διορθωτική ενέργεια: να εκδοθεί ΜΣ από τον επιβλέποντα στους εν λόγω
παραγωγούς και να εξετασθεί η αντικατάστασή τους σε περίπτωση επανάληψης.
• Μη συμμόρφωση 2/2: Δεν τεκμηριώνεται η σπορά του σπορομίγματος του
παραγωγού ΜΕ02ΔΔ022 στο αγροτεμάχιο Αγία Παρασκευή. Σύμφωνα με τον
επιβλέποντα ο εν λόγω παραγωγός την εποχή που έπρεπε να γίνει η σπορά έλλειπε
εκτός Κρήτης οπότε χάθηκε για το πρώτο έτος εφαρμογής η ευκαιρία σποράς.
Προτεινόμενη διορθωτική ενέργεια: Να εκδοθεί μη συμμόρφωση από τον
επιβλέποντα για το εν λόγω θέμα με έμφαση στη σημασία που έχει το να γίνονται
οι εφαρμογές που έχουν προβλευθεί σε σχέση με τα αναμενόμενα αποτελέσματα
του έργου.
Γ) Μη Συμμορφώσεις και Παρατηρήσεις στην ΕΑΣ ΠΕΖΩΝ
Μη Συµµόρφωση 1/1 στην Παραγωγό: ∆ρετάκη Χρυσούλα για το Αγροτεµάχιο: 24101 και
στον Παραγωγό: Γιαµαλής Ανέστης για το γροτεµάχια: 17302, 17303. για µη τήρηση του
ακριβούς πρωτοκόλλου εφαρµογών Προτεινόµενη ∆ιορθωτική ενέργεια: Να εκδοθεί Μη
συµµόρφωση από τον επιβλέποντα γεωπόνο προς τους παραγωγούς µε έµφαση στην
τήρηση του πρωτοκόλλου επακριβώς.

Υπογραφές επιθεωρητών:

.
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1) Γιώργος Μιχαλόπουλος, εσωτερικός επιθεωρητής

2) Λητώ Χριστοδουλοπούλου (συνεχής επιθεώρηση εξ΄αποστάσεως και επιτόπιος
έλεγχος καταγραφών στον γραφείο).

Ημερομηνία σύνταξης : 17/04/14
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