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Τι είναι τα προγράμματα καν. 867/08

Τα προγράμματα των Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων (ΟΕΦ) του καν. 867/08 χρηματοδοτούνται από το παρακράτημα 2% της ενιαίας ενίσχυσης των ελαιοπαραγωγών και
αποτελούν ένα σημαντικό «εργαλείο» άσκησης εθνικής ελαϊκής πολιτικής.
Η υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών καλύπτει την τριετία 2009-12 και επικεντρώνεται σε 5 τομείς δράσεων:
α) τομέας παρακολούθησης και διοικητικής διαχείρισης της αγοράς για το ελαιόλαδο και
επιτραπέζια ελιά
β) τομέας βελτίωσης περιβαλλοντικών επιπτώσεων της καλλιέργειας της ελιάς
γ) τομέας βελτίωσης της ποιότητας παραγωγής ελαιο-λάδου και ελιών
δ) τομέας της ιχνηλασιμότητας, πιστοποίησης και προστασίας της ποιότητας του ελαιολάδου και ελιών
ε) τομέας της διάδοσης πληροφοριών σχετικά με τις δραστηριότητες των ΟΕΦ.

Το πρόγραμμα Καν. (ΕΚ) 867/08 της Ο.Ε.Φ. /
Ε.Α.Σ. ΠΕΖΩΝ
Ολοκληρωμένη Διαχείριση (Δράση Βiv)

Πρόγραμμα επιχορηγούμενο από την Ε.Ε. Καν.
867/08 – Δράση Εi του εγκεκριμένου προγράμματος με την αριθμ. 286827/31-3-09 Απόφαση του
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

H Ο.Ε.Φ. / Ε.Α.Σ ΠΕΖΩΝ στο πλαίσιο του Kαν. 867/08 ανέλαβε την υλοποίηση δράσεων
οι οποίες αφορούσαν σε μεγάλο βαθμό στην πρωτογενή παραγωγή και ειδικότερα στην
εφαρμογή της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης.
Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση, είναι μια φιλοπεριβαλλοντική προσέγγιση στην παραγωγή,
σύμφωνα με την οποία ο παραγωγός μειώνει δραστικά τη χρήση χημικών αλλά και εν γένει τις παρεμβάσεις τις οποίες κάνει κατά την καλλιέργεια. Ο στόχος είναι η Πιστοποίηση
όλων των παραγωγών σύμφωνα με το εθνικό πρότυπο AGRO 2.1- 2.2.
H Ο.Ε.Φ. / Ε.Α.Σ ΠΕΖΩΝ έχει σχηματίσει θύλακες παραγωγών οι οποίοι εφαρμόζουν τις
αρχές της Ολοκληρωμένης διαχείρισης υπό την επίβλεψη της ΑΞΙΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΜΕΠΕ και
των γεωπόνων της.
Στο πλαίσιο της εφαρμογής της δράσης της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης η Ο.Ε.Φ. για την
διευκόλυνση του έργου των επιβλεπόντων γεωπόνων της έχει ήδη προμηθευτεί σύγχρονους ηλεκτρονικούς υπολογιστές για την ακριβή καταγραφή των ελαιοτεμαχίων των παραγωγών, GPS καθώς και φυτοπροστατευτικό εξοπλισμό ο οποίος διανεμήθει στους παραγωγούς οι οποίοι ανήκουν στους θήλακες της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης.

Βελτίωση των συνθηκών παράδοσης ελιών – κοινή άλεση (Δράση Γi1)
Τα τελευταία χρόνια όλα και περισσότερα ελαιοτριβεία εκσυγχρονίζουν τον τρόπο λει-
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τουργίας τους, εφαρμόζοντας κοινή άλεση στην έκθλιψη του ελαιόκαρπου
Σε συνέχεια της «Μελέτης για την κοινή έκθλιψη του ελαιοκάρπου, τις προϋποθέσεις
εφαρμογής και τα προσδοκώμενα οφέλη» η οποία εκπονήθηκε από το Πολυτεχνείο Κρήτης στο πλαίσιο του κανονισμού 2080/05, η ΕΑΣ ΠΕΖΩΝ προχώρησε στην υιοθέτηση του
συστήματος της κοινής έκθλιψης σε δύο συνεταιριστικά της ελαιοτριβεία. Στο πλαίσιο
υλοποίησης της συγκεκριμένης δράσης, η Ο.Ε.Φ. / Ε.Α.Σ ΠΕΖΩΝ εκσυγχρόνιζε και συμπλήρωσε τον εξοπλισμό της, προμηθευόμενη, ταινίες μεταφοράς, διπλά αποφυλλωτήρια
καθώς και σιλό αποθήκευσης.

Βελτίωση των συνθηκών συγκομιδής (Δράση Γi2)
Μεγάλος αριθμός ελαιοπαραγωγών έχει ελλείψεις στον απαραίτητο εξοπλισμό για την
καλλιέργεια, την συγκομιδή και την αποθήκευση του ελαιολάδου. Τόσο το πλήθος των
προσφερομένων ειδών που υπάρχουν αλλά και η αδυναμία μίας οργανωμένης προσέγγισης που βελτιώνει την ποιότητα και διασφαλίζει το καλύτερο αποτέλεσμα σε περιβαλλοντικά θέματα καθιστούν δυσχερή στον μη εκπαιδευμένο ελαιοκαλλιεργητή να προβεί στην
προμήθεια του καταλληλότερου για εκείνον εξοπλισμού.
H Ο.Ε.Φ. / Ε.Α.Σ ΠΕΖΩΝ, σε συνεργασία με τους γεωτεχνικούς της προμηθεύτηκε και στην
συνέχεια διένημε στους παραγωγούς ελαιοδίκτυα συγκομιδής, ελαιοραβδιστικά καθώς και
δυο κλάρκ για την μεταφορα του ελαιοκάρπου. και του τελικού προϊόντος στις εγκαταστάσεις της.

Αναβάθμιση της μεταποιητικής βιομηχανίας (Δράση Γiv)
Η ποιότητα του ελαιολάδου που φθάνει στον τελικό καταναλωτή είναι άμεσα συνδεδεμένη
με μία σειρά παραμέτρων σχετικών με τη μονάδα μεταποίησης και καθορίζονται από την
κατάσταση του βιομηχανικού και τεχνικού εξοπλισμού της μονάδας, το επίπεδο της τεχνογνωσίας του ανθρώπινου δυναμικού και τα συστήματα διαχείρισης, τα οποία εφαρμόζονται
για την επεξεργασία της α΄ ύλης. Ελλείψεις και δυσλειτουργίες σε μία από τις παραπάνω
παραμέτρους, αυτόματα επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα του τελικού προϊόντος.
Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης προσπάθειας η Ο.Ε.Φ. / Ε.Α.Σ ΠΕΖΩΝ, προχώρησε σε προμήθεια και κατασκευή νέων αποθηκευτικών δεξαμενών χωρητικότητας 50.000 λίτρων
καθώς και στην προμήθεια φίλτρου κενού με τύμπανο.

Συστήματα πιστοποίησης (Δράση Δii)
Σε συνδυασμό με την δράση της ιχνηλασιμότητας η Ο.Ε.Φ. / Ε.Α.Σ ΠΕΖΩΝ και προς ενίσχυση των εξαγωγικών της δραστηριοτήτων, πιστοποιείται κατά:
ISO 9001:2000 // ISO 22000/2005 // BRC // IFS // ΙSO 22005:2008 // ISO 17025

