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Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί από το 2003 μέχρι και το 2021 τριετή προγράμματα 
εργασίας για Οργανώσεις Ελαιουργικών Φορέων (ΟΕΦ), συνολικού τριετούς 
προϋπολογισμού 33 εκατ. ευρώ. 
 
Τα βασικά πλεονεκτήματα των προγραμμάτων ΟΕΦ  
 
 Αξιοποίηση χρήσιμων δραστηριοτήτων επ’ ωφέλειας των παραγωγών και των 

οργανώσεων που τους εκπροσωπούν  
 

 Υψηλό ποσοστό χρηματοδότησης έως και 87,5% 
 

 Εκταμίευση προκαταβολών σε συγκεκριμένες ημερομηνίες χωρίς καθυστερήσεις ή 
κίνδυνο μη καταβολής 

 



Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ 
αποφάσισε να υλοποιήσει ένα πρόγραμμα εργασίας την τριετία 2018 - 2021, 
επενδύοντας:  
 
 τόσο στον πρωτογενή τομέα  
 
Με την εφαρμογή Συστημάτων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Ελαιοκαλλιέργειας και 
πιστοποίησης των παραγωγών μελών της κατά AGRO 2-1:2019 & AGRO 2-2:2019 
  
 
 όσο και στον δευτερογενή τομέα  
 
Με την προμήθεια απαραίτητου μηχανολογικού εξοπλισμού και την βελτίωση, 
εκσυγχρονισμό και πιστοποίηση των εγκαταστάσεων της σύμφωνα με  
διεθνή πρότυπα ποιότητας καθιστώντας την ανταγωνιστική όσο μόνο  
σε εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο.  



Την τριετία 2018 - 2021 ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ υλοποίησε ένα πρόγραμμα εργασίας συνολικού 
προϋπολογισμού 750.986,63 ευρώ,  
 
το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ελλάδα καθώς και 
από ίδια κεφάλαια.  
 
Στόχος και αυτής της τριετίας ήταν η  
 
 Η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στους παραγωγούς μέλη της  

 
 Η διανομή χρηστικού εξοπλισμού ελαιοκαλλιέργειας 

 
 Η διασφάλιση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων  



ΤΟΜΕΑΣ Β:  
 

Βελτίωση των περιβαλλοντικών  
επιπτώσεων  

της ελαιοκαλλιέργειας 



Βελτίωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ελαιοκαλλιέργειας 

 Εναλλακτική διαχείριση ελαιοκλαδεμάτων 
   
 Σκοπός: Η αξιοποίηση των κλαδιών που προκύπτουν 

από το κλάδεμα των ελαιόδεντρων με παρεμβάσεις 
φιλοπεριβαλλοντικής διαχείρισης των κλαδεμάτων.  

 

  Ενημέρωση & εκπαίδευση των παραγωγών για την 
ανάπτυξη ορθών γεωργικών  πρακτικών σχετικά με νέες 
τεχνικές κλαδέματος, τον τρόπο διαχείρισης των 
ελαιοκλαδεμάτων, και τα πλεονεκτήματα της 
εναπόθεσής τους στο έδαφος. 

 

 Πραγματοποιήθηκαν ενέργειες καταστροφής κλαδιών 
σε τουλάχιστον 340 στρέμματα & μετρήσεις 
περιεκτικότητας σε οργανική ουσία στο έδαφος των 
ελαιώνων καθ’ όλη τη διάρκεια της τριετίας 



 Αναλύσεις περιεκτικότητας οργανικής ουσίας  που συλλέχθηκαν από αγροτεμάχια παραγωγών μελών 
της οργάνωσης παραγωγών.   

 

 Ποσοστό οργανικής ουσίας 

 

Βελτίωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ελαιοκαλλιέργειας 

 Εναλλακτική διαχείριση ελαιοκλαδεμάτων 



Βελτίωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ελαιοκαλλιέργειας 

 
  
 

 Προστασία ελαιώνων που κινδυνεύουν από πυρκαγιά με ορθές 
πρακτικές διαχείρισης του εδάφους 

 Σκοπός: Η καθιέρωση ορθών γεωργικών πρακτικών για την 
προστασία των ξηρικών ελαιώνων που πλήττονται συχνά 
από πυρκαγιές Νότια & ΒΔ του Τυμπακίου. 
 

 Διαχείριση ελαιοκλαδεμάτων, καθαρισμός επιφανειακής 
βλάστησης, διατήρηση υγρασίας για την αποφυγή 
δημιουργίας εστιών πυρκαγιάς  

 

 Ορθές πρακτικές επιφανειακής άροσης & κατεργασίας του 
εδάφους με σκοπό τον περιορισμό των ζιζανίων και 
ενσωμάτωσή τους στο έδαφος 

 

 Ενέργειες ήπιας κατεργασίας στους 2 θύλακες παραγωγών 
με 20-40 παραγωγούς ανά θύλακα με συνολική έκταση 
τουλάχιστον 100 στρεμμάτων την τριετία 



Βελτίωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ελαιοκαλλιέργειας 
  Ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης 

σύμφωνα με το πρότυπο Agro 2.1 & 2.2  

Σκοπός της δραστηριότητας αυτής ήταν ο σχεδιασμός, ανάπτυξη, εφαρμογή και 
πιστοποίηση Σύστηματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Ελαιοκαλλιέργειας (ΣΟΔ) 
κατά τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να πληρούνται όλες οι απαιτήσεις των εθνικών 
προτύπων AGRO 2-1: 2019 & AGRO 2-2:2019 με στόχο την πιστοποίηση των 
συμμετεχόντων στην δράση ελαιοπαραγωγούς μέλη της Οργάνωσης. 



Βελτίωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ελαιοκαλλιέργειας 

   Στόχοι Εφαρμογής  Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Ελαιοκαλλιέργειας: 
 

 Προώθηση και παροχή τεχνικής βοήθειας για τη χρήση καλλιεργητικών τεχνικών και 
τεχνικών παραγωγής φιλικών προς το περιβάλλον  
 

 Προώθηση και παροχή τεχνικής υποστήριξης για τη χρήση προτύπων παραγωγής με 
σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας  
 

 Συμβολή στη βιώσιμη χρήση των φυτικών πόρων και τον μετριασμό της κλιματικής 
αλλαγής  
 

 Διαχείριση των υποπροϊόντων και των αποβλήτων ιδίως για την προστασία της 
ποιότητας των υδάτων, του τοπίου και τη διαφύλαξη ή την προώθηση της 
βιοποικιλότητας 

  

 Ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης 
σύμφωνα με το πρότυπο Agro 2.1 & 2.2  



Βελτίωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ελαιοκαλλιέργειας 

Η  τριετία 2018-2021 έκλεισε με την επιτυχή 
πιστοποίηση 179 παραγωγών μελών της ΟΕΦ 
σύμφωνα με το πρότυπο Ολοκληρωμένης 
Διαχείρισης AGRO 2-1:2019 & AGRO 2-2:2019 από 
ανεξάρτητο πιστοποιητικό φορέα.  

 Ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης 
σύμφωνα με το πρότυπο Agro 2.1 & 2.2  



Βελτίωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ελαιοκαλλιέργειας 
  Ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης 

σύμφωνα με το πρότυπο Agro 2.1 & 2.2  
   

Προμήθεια εξοπλισμού για την κάλυψη των πάγιων αναγκών της δράσης: 
 

 Φορητοί υπολογιστές & netbook με το απαραίτητο λογισμικό για την κάλυψη 

των αναγκών καταγραφών στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και για τη χρήση τους 

στις παρουσιάσεις των εκπαιδευτικών ημερίδων. 

 Επαγγελματικό φωτοαντιγραφικό μηχάνημα πολλαπλών χρήσεων για την 

εκτύπωση, σάρωση, φωτοτύπηση των απαραίτητων αρχείων/εγγράφων 

 Παροχή μέσων ατομικής προστασίας (φόρμα προστασίας, μάσκα, γάντια, 

μπότες ) και διανομή στους συμμετέχοντες παραγωγούς. 



ΤΟΜΕΑΣ Γ:  
Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της 

ελαιοκαλλιέργειας μέσω του 
εκσυγχρονισμού 



Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελαιοκαλλιέργειας 
   Αντικατάσταση υφιστάμενων δικτύων άρδευσης για εξοικονόμηση 

υδατικών πόρων    

 Στόχος: εξοικονόμηση του νερού που χρησιμοποιείται για άρδευση με 
αντικατάσταση των υφιστάμενων δικτύων άρδευσης στην περιοχή της 
ΟΕΦ με συστήματα στάγδην άρδευσης 
 

 Προμήθεια αρδευτικών μέσων που απαιτούνται για την αντικατάσταση 
των υφιστάμενων αρδευτικών μέσων σε τουλάχιστον 1.000 στρέμματα 
παραγωγών της ΟΕΦ 
 

 Συμμετοχή στη δράση του συνόλου των παραγωγών της ΟΕΦ με 
20.000 ελαιόδεντρα 
 

 Αποτελέσματα εξοικονόμησης υδατικών πόρων με καταγραφή των 
ενδείξεων υδρομέτρων μετά την αντικατάσταση τους 



Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελαιοκαλλιέργειας 
   Εκπαίδευση παραγωγών σε αειφορικές τεχνικές ελαιοκαλλιέργειας.    

 Σκοπός: η διάδοση της γνώσης και της πληροφορίας για τις νέες τεχνικές 
καλλιέργειας της ελιάς με στόχο τη βιώσιμη διαχείριση της 
ελαιοκαλλιέργειας με καινοτόμες πρακτικές οι οποίες αυξάνουν τις 
αποδόσεις και ελαχιστοποιούν τις αρνητικές συνέπειες της 
ελαιοκαλλιέργειας στο περιβάλλον. 
 

 Κατά την διάρκεια των παρουσιάσεων διανεμήθηκε στους παραγωγούς 
εκπαιδευτικό υλικό με τα θέματα που συζητήθηκαν αλλά και 
ερωτηματολόγια για την αξιολόγηση των εκπαιδεύσεων. 
 
 
 
 



Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελαιοκαλλιέργειας 
   Εκπαίδευση παραγωγών σε αειφορικές τεχνικές ελαιοκαλλιέργειας.    

 
 

 Πιο συγκεκριμένα κατά την υλοποίηση του προγράμματος 
πραγματοποιήθηκε κατάρτιση των παραγωγών με θέματα: 

 

 Εγκατάσταση ελαιώνα – Εμβολιασμός 

 Κλάδεμα - Διαχείριση υπολειμμάτων κλαδέματος 

 Λίπανση  

 Κατεργασία εδάφους  

 Ολοκληρωμένη φυτοπροστασία - Αύξηση βιοποικιλότητας  

 Άρδευση 

 Μείωση ανθρακικού αποτυπώματος 

 Συγκομιδή – Κοινή άλεση - Ποιοτικά χαρακτηριστικά ελαιολάδου 

 



Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελαιοκαλλιέργειας 
   Εξώφυλλα εκπαιδευτικού υλικού  



Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελαιοκαλλιέργειας 
   Εξώφυλλα εκπαιδευτικού υλικού  



Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελαιοκαλλιέργειας 
   Εκπαίδευση παραγωγών σε αειφορικές τεχνικές ελαιοκαλλιέργειας.    

 
 

 

 Διανομή εξοπλισμού στους συμμετέχοντες παραγωγούς για τις ανάγκες 
των καταρτίσεων: 
 49 τμχ κλαδευτικού αλυσοπρίονυ σε τηλεσκοπικό κοντάρι  
 119 τμχ αλυσοπρίονου για κοντινές αποστάσεις κλαδιών 
 10.000 δακοπαγίδες τύπου McPhail 
 300 ελαιοδιχτυών διαστάσεων 8*12μ  
 150 ελαιοδιχτυών μόνιμης στρώσης 

 



ΤΟΜΕΑΣ Δ: 
Βελτίωση της ποιότητας της παραγωγής 

ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών 



 Προμήθεια και διανομή εξοπλισμού ελαιοκαλλιέργειας  

Η μέθοδος συγκομιδής και τα μέσα τα οποία χρησιμοποιούνται από τους 
παραγωγούς επηρεάζουν την ποιότητα του ελαιολάδου που τελικώς θα 
παραχθεί και εν γένει της ελαιοκαλλιέργειας 
 
Στόχος της Διοίκησης μέσω του εγκεκριμένου προγράμματος αποτέλεσε η 
προμήθεια χρήσιμου εξοπλισμού ο οποίος θα διανεμήθηκε διαδοχικά 
στους παραγωγούς μέλη της Οργάνωσης, όπως: 
 εξοπλισμός μεταφοράς και προσωρινής αποθήκευσης 
 

Βελτίωση της ποιότητας της παραγωγής ελαιολάδου και 
επιτραπέζιων ελιών 
  



Η Οργάνωση, μέσω του προγράμματος προχώρησε στον εκσυγχρονισμό των 
υποδομών της: 
 

 Εγκατάσταση συστήματος εξαερισμού στο χώρο του ελαιουργείου  
 Αγορά αγροτικού οχήματος για τη μεταφορά του ελαιοκάρπου από 

τα αγροτεμάχια των παραγωγών στο χώρο του ελαιουργείου 
 Αντικατάσταση των σωληνώσεων και αντλίας ελαιολάδου 
Προμήθεια 2 ανοξείδωτων δεξαμενών 
Προμήθεια συσκευής ελαιοπεριεκτικότητας 
Προμήθεια πλαστικών παλετών, παλετοκιβωτίων και ανατροπέα 

παλετών 

 
 
 

Βελτίωση της ποιότητας της παραγωγής ελαιολάδου και 
επιτραπέζιων ελιών 
  



ΤΟΜΕΑΣ Ε: 
Ιχνηλασιμότητα, πιστοποίηση και 

προστασία της ποιότητας του ελαιόλαδου 
και των επιτραπέζιων ελιών, ιδίως με 
ποιοτικό έλεγχο των ελαιόλαδων που 

πωλούνται στους τελικούς 
καταναλωτές. 



ΟΡΙΣΜΟΣ: Γενικά ως Ιχνηλασιμότητα, ορίζεται η διαδικασία  
πιστοποίησης ιστορικού, τοποθεσίας ή εφαρμογής ενός υλικού,  
μέσω τεκμηριωμένων καταγραφών. 
 
 
Η Οργάνωση παράγει, τυποποιεί και διαθέτει στην αγορά ελαιόλαδο.  
 

Εγκατάσταση συστημάτων ποιότητας 
   Ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση συστήματος εσωτερικής 

ιχνηλασιμότητας 



Στο πλαίσιο αυτό η εταιρεία AGRON προχώρησε στη δημιουργία και 
εγκατάσταση ενός σύγχρονου συστήματος ιχνηλασιμότητας, σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 22005:2007, καθώς επιτρέπει τη 
διερεύνηση της τήρησης ή μη του συνόλου των διαδικασιών, την εκτίμηση 
της αποτελεσματικότητάς του, όπως και τον εντοπισμό τυχόν αποκλίσεων 
και τον καθορισμό ανάλογων διορθωτικών ενεργειών.  
 
 

Εγκατάσταση συστημάτων ποιότητας 
   Ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση συστήματος εσωτερικής 

ιχνηλασιμότητας 



Κατά την τριετία η Οργάνωση πέρασε επιτυχώς από 3 
επιθεωρήσεις, σύμφωνα με το πρότυπο                               
ISO 22005:2007, από ανεξάρτητο πιστοποιητικό 
φορέα, κάτι το οποίο αποδεικνύει την δέσμευση τόσο 
της Διοίκησης όσο και όλων των εμπλεκομένων στην 
παραγωγή και διάθεση ενός ασφαλούς και ποιοτικού 
προϊόντος.  

Εγκατάσταση συστημάτων ποιότητας 
   Ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση συστήματος εσωτερικής 

ιχνηλασιμότητας 



Παράλληλα με την εφαρμογή του συστήματος ιχνηλασιμότητας, η εταιρεία 
AGRON έχει προχωρήσει  στην ανάπτυξη συστήματος ποιότητας σύμφωνα 
με το πρότυπο ISO 22000:2005 στη μονάδα παραγωγής και τυποποίησης 
ελαιολάδου της Οργάνωσης.  
 

Εγκατάσταση συστημάτων ποιότητας 
   Ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση συστήματος διαχείρισης της 

ασφάλειας τροφίμων στο ελαιουργείο και τυποποιητήριο του ΑΟΕΣ 
σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000:2005 



 Κατά τη διάρκεια της τριετίας 2018-2021 
ολοκληρώθηκαν 3 επιτυχείς επιθεωρήσεις 
όλων των εμπλεκόμενων εγκαταστάσεων και 
την αντίστοιχη λήψη των πιστοποιητικών τα 
οποία απαιτούνται σε κάθε συναλλαγή της 
Οργάνωσης με πελάτες της εσωτερικής αγοράς 
ή του εξωτερικού.  

 Πιστοποίηση της Ο.Ε.Φ. (από Διαπιστευμένο 
Φορέα Πιστοποίησης) σύμφωνα με το 
πρότυπο ISO 22000:2005 

 

Εγκατάσταση συστημάτων ποιότητας 
   Ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση συστήματος διαχείρισης της 

ασφάλειας τροφίμων στο ελαιουργείο και τυποποιητήριο του ΑΟΕΣ 
σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000:2005 



ΤΟΜΕΑΣ ΣΤ: 
Διάδοση πληροφοριών σχετικά με τα 
μέτρα που λαμβάνουν οι δικαιούχες 

οργανώσεις για τη 
βελτίωση της ποιότητας του ελαιολάδου 

και των επιτραπέζιων ελιών. 



 Σκοπός της δραστηριότητας αυτής είναι η ενημέρωση των παραγωγών 
της Οργάνωσης Παραγωγών, της τοπικής κοινωνίας στην περιοχή της 
Μεσσαράς, των συνεργατών του συνεταιρισμού αλλά και του 
ευρύτερου κοινού σχετικά με το σκοπό και τα αποτελέσματα των 
δράσεων του Προγράμματος που υλοποιεί η ΟΕΦ ΑΣ Τυμπακίου. 
 

 
 

Ενέργειες προβολής και ενημέρωσης 
   Διάδοση πληροφοριών σχετικά με τις δραστηριότητες της ΟΕΦ 



 Ενημερωτικό Φυλλάδιο 

Ενέργειες προβολής και ενημέρωσης 
   Διάδοση πληροφοριών σχετικά με τις δραστηριότητες της ΟΕΦ 



Ενέργειες προβολής και ενημέρωσης 
   Διάδοση πληροφοριών σχετικά με τις δραστηριότητες της ΟΕΦ 

 Αφίσα προγράμματος 
 Ενημερωτική πινακίδα προγράμματος 



 Δημοσιεύσεις σε τοπικά μέσα ενημέρωσης 

Ενέργειες προβολής και ενημέρωσης 
   Διάδοση πληροφοριών σχετικά με τις δραστηριότητες της ΟΕΦ 



 Δημοσιεύσεις σε τοπικά μέσα ενημέρωσης 

Ενέργειες προβολής και ενημέρωσης 
   Διάδοση πληροφοριών σχετικά με τις δραστηριότητες της ΟΕΦ 



 Ενημέρωση ιστοσελίδας                               https://oef.opast.gr/ 
 

Ενέργειες προβολής και ενημέρωσης 
   Επέκταση και ανανέωση δικτυακού τόπου με πληροφορίες για τις 

δράσεις του προγράμματος 

https://oef.opast.gr/
https://oef.opast.gr/
https://oef.opast.gr/


Το σύνολο του προγράμματος ολοκληρώθηκε με πλήρη 

απορρόφηση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της 

Οργάνωσης Παραγωγών 

 

 

 

 

 



Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας 


