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Εισαγωγή
Ο Α.Ε.Σ. Στέρνας δραστηριοποιείται στον τοµέα της παραγωγής, τυποποίησης και
εµπορίας Έξτρα Παρθένου Ελαιόλαδου Π.Ο.Π. (Προστατευόµενη Ονοµασία Προέλευσης)
από την ευρύτερη περιοχή της Στέρνας. Η περιοχή παράγει την ποικιλία “Κορωνέϊκη”, µία
µοναδική ποικιλία προικισµένη µε το λαµπερό πράσινο χρώµα του λαδιού, το πλούσιο
άρωµα και την λεπτή γεύση του. Η διαδικασία έκθλιψης γίνεται σε χαµηλές θερµοκρασίες
και σε ιδανικούς χρόνους επεξεργασίας και το αποτέλεσµα είναι εξαιρετικό. Η ψυχρή
επεξεργασία έχει ως αποτέλεσµα το ελαιόλαδο να είναι ο χυµός της ελιάς µε έντονη
φρουτώδη γεύση µε πολύ χαµηλούς δείκτες οξύτητας.
Ο Α.Ε.Σ. Στέρνας , Δήµου Μεσσήνης Μεσσηνίας, αναγνωρισµένος µε την υπ’ αριθµ.
6410-31/01/2018 απόφαση πρωτοβάθµιας αναγνώρισης των Οργανώσεων Παραγωγών
(Ο.Π.), των Οµάδων Παραγωγών (Οµ.Π.) και των Ενώσεων τους (Ε.Ο.Π.) της Διεύθυνσης
Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας ως Ο.Π. στον
τοµέα του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών, θα υλοποιήσει το εγκεκριµένο µε την
υπ’ αριθµ. 602/25196/30.03.2018 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων τριετές πρόγραµµα εργασίας Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων (Ο.Ε.Φ.)
περιόδου 2018 - 2021, στο πλαίσιο των Καν. (ΕΕ) 611/2014 και 615/2014 της Επιτροπής,
όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

Πλαίσιο αναφοράς υλοποίησης του έργου
Η υλοποίηση του προγράµµατος εργασίας θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε το ακόλουθο
θεσµικό πλαίσιο το οποίο ορίζεται από τους εξής Κανονισµούς και Υπουργικές Αποφάσεις:

• Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου,
της 17ης Δεκεµβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών
προϊόντων και την κατάργηση των κανονισµών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79,
(ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συµβουλίου, όπως ισχύει
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• Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 611/2014 της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου
2014, για τη συµπλήρωση του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά τα προγράµµατα στήριξης του τοµέα του
ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών, όπως ισχύει
• Εκτελεστικό Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 615/2014 της Επιτροπής, της 6ης Ιουνίου 2014, για
τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τα προγράµµατα εργασίας
για τη στήριξη των τοµέων του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών, όπως ισχύει
• Υπ’ αριθµ. 61/16616/31.01.2018 Υπουργική Απόφαση «Συµπληρωµατικά µέτρα για την
εφαρµογή του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, και του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 611/2014 της
Επιτροπής και του Εκτελεστικού Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 615/2014 της Επιτροπής,
σχετικά µε τα προγράµµατα εργασίας για τη στήριξη των τοµέων του ελαιολάδου και των
επιτραπέζιων ελιών»
• Υπ’ αριθµ. 602/25196/30.03.2018 Υπουργική Απόφαση «Έγκριση Προγράµµατος
Εργασίας της Οργάνωσης Παραγωγών Αγροτικός Συνεταιρισµός Στέρνας της
Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, για τα έτη 2018 - 2021 στο πλαίσιο των Καν. (ΕΕ)
611/2014 και 615/2014»

Το ανωτέρω θεσµικό πλαίσιο προσδιορίζει µεταξύ άλλων στοιχεία που αφορούν:
• τις κατηγορίες των επιλέξιµων δαπανών (γενικά έξοδα, δαπάνες αγοράς εξοπλισµού και
υποδοµής για την υλοποίηση του προγράµµατος, δαπάνες παροχής υπηρεσιών κ.λπ.)
• τα όρια των δαπανών ανά κατηγορία επιλέξιµης δαπάνης
• τις διαδικασίες και τα χρονικά περιθώρια υποβολής και έγκρισης αιτήσεων
τροποποίησης του εγκριθέντος προγράµµατος
• τις προϋποθέσεις, διαδικασίες και χρονικούς περιορισµούς για τη χορήγηση της
χρηµατοδότησης (δόσεις προκαταβολών και δόσεις εξοφλήσεων)
• τις απαιτήσεις για υποβολή εκθέσεων εργασίας µε περιγραφή του εκάστοτε
υλοποιηθέντος τµήµατος του προγράµµατος µε πλήρεις αιτιολογήσεις των χρονικών ή
άλλων παρεκκλίσεων από το προγραµµατισµένο φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο του
προγράµµατος
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• τις διαδικασίες ελέγχου της υλοποίησης του προγράµµατος από αρµόδιους φορείς
(ΥΠΑΑΤ, ΔΑΟΚ οικείας Περιφερειακής Ενότητας, Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. κ.λπ.)
• τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται για την προµήθεια υπηρεσιών και παγίου
εξοπλισµού καθώς και τις ελάχιστες ρήτρες που πρέπει να περιλαµβάνονται στις
συµβάσεις προµηθειών που συνάπτει η Ο.Ε.Φ. στα πλαίσια του προγράµµατος.

Αντικείµενο του έργου

Το φυσικό αντικείµενο του έργου του Αναδόχου περιλαµβάνει την παροχή υπηρεσιών
υποστήριξης της Ο.Ε.Φ. για την επιτυχή εκτέλεση του έργου και αφορά στον τοµέα E µε
τίτλο « Ιχνηλασιµότητα, πιστοποίηση και προστασία της ποιότητας του ελαιολάδου και των
επιτραπέζιων ελιών, ιδίως µε ποιοτικό έλεγχο των ελαιολάδων που πωλούνται στους
τελικούς καταναλωτές» και συγκεκριµένα τη δραστηριότητα Εii µε τίτλο “Ανάπτυξη και
εφαρµογή συστήµατος διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίµων” για την τριετία
2018-2021 του εγκεκριµένου προγράµµατος της Ο.Ε.Φ. στο πλαίσιο των Καν. (ΕΕ)
611/2014 και 615/2014, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
Αναλυτικά, το περιεχόµενο της δράσης παρουσιάζεται στο σχετικό απόσπασµα του
εγκεκριµένου προγράµµατος εργασίας της Ο.Ε.Φ., το οποίο και παρατίθεται στο
Παράρτηµα του παρόντος.
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Παράρτημα
(Απόσπασμα από το Εγκεκριμένο Πρόγραμμα Εργασίας)

Τοµέας E
Ιχνηλασιµότητα, πιστοποίηση και προστασία της ποιότητας του ελαιολάδου και των
επιτραπέζιων ελιών, ιδίως µε ποιοτικό έλεγχο των ελαιολάδων που πωλούνται στους
τελικούς καταναλωτές

Δραστηριότητα Εii: Δηµιουργία και διαχείριση συστηµάτων πιστοποίησης της
ποιότητας, µε βάση σύστηµα ανάλυσης κινδύνου και κρίσιµων σηµείων ελέγχου
(HACCP), το οποίο είναι σύµφωνο µε τα τεχνικά κριτήρια που καθορίζει η αρµόδια εθνική
αρχή

Τίτλος

Ανάπτυξη και εφαρµογή συστήµατος διαχείρισης της ασφάλειας των
τροφίµων

Διάρκεια

3 έτη

Εισαγωγή
Η διαχείριση της ποιότητας και ασφάλειας τρόφιµων αποτελεί µια επιχειρησιακή λειτουργία
που λαµβάνει ολοένα και µεγαλύτερη προσοχή τα τελευταία χρόνια σε παγκόσµια κλίµακα.
Το διεθνοποιηµένο εµπόριο, η παραγωγή, ο ανταγωνισµός, οι δηµογραφικές εξελίξεις, οι
αυξανόµενες απαιτήσεις και οι ποίκιλες ανάγκες του καταναλωτικού κοινού, η αναγνώριση
του αντικτύπου της διατροφής στη δηµόσια υγεία και οι αλλαγές που έχουν συµβεί στη
δοµή της αλυσίδας τροφίµων αποτελούν µόνο µερικούς από τους λόγους για τους οποίους
ο ποιοτικός έλεγχος έχει αναδειχθεί σε βασική διαδικασία για τις επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, την επεξεργασία, τη µεταφορά και την πώληση
διατροφικών προϊόντων. Παράλληλα, τα µεγάλα διατροφικά σκάνδαλα των προηγούµενων
ετών έχουν αυξήσει τις ανησυχίες των καταναλωτών, οδηγώντας σε µια παράλληλη
αυστηροποίηση του αντίστοιχου ρυθµιστικού και κανονιστικού πλαισίου.
Σε αυτό το πλαίσιο, έχουν αναπτυχθεί διάφορα πρότυπα διαχείρισης της ποιότητας και της
ασφάλειας των τροφίµων, εξυπηρετώντας τις αυξανόµενες ανάγκες των επιχειρήσεων του
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κλάδου των τροφίµων όσον αφορά την αναβάθµιση των προϊόντων και τη διασφάλιση των
ποιοτικών τους χαρακτηριστικών.
Το σύστηµα ISO 22000 καθώς είναι τo συστήµα εκείνo µε την ευρύτερη χρήση ενώ η
εφαρµογή του βασίζεται στο Πρότυπο Διασφάλισης της Ασφάλειας των Τροφίµων ISO
22000:2005.
Έτσι, το πρότυπο ISO 22000:2005, είναι ένα διεθνώς αναγνωρισµένο και εφαρµοζόµενο
πρότυπο, το οποίο καθορίζει τις απαιτήσεις για την ανάπτυξη και εφαρµογή ενός
αποτελεσµατικού Συστήµατος Διαχείρισης Ασφάλειας των Τροφίµων. Το πρότυπο
ενσωµατώνει τις γενικές απαιτήσεις του HACCP, της ισχύουσας νοµοθεσίας καθώς και τις
γενικές αρχές των συστηµάτων διαχείρισης ενώ είναι συµβατό µε άλλα πρότυπα
συστηµάτων διαχείρισης, συµβάλλοντας στην ενοποίηση διαφορετικών συστηµάτων
διαχείρισης σε ένα ενιαίο σύστηµα διαχείρισης.
Τα οφέλη που µπορεί να αποκοµίσει µια επιχείρηση εφαρµόζοντας το πρότυπο Διαχείρισης
της Ασφάλειας των Τροφίµων είναι µεταξύ άλλων τα κάτωθι:
• Η συµµόρφωση σε µεγαλύτερο βαθµό µε τις νοµοθετικές απαιτήσεις για ασφαλή τρόφιµα
και τεκµηρίωση αυτής
• Η παραγωγή τροφίµων σύµφωνα µε τις κοινά αποδεκτές µεθόδους
• Η πρόληψη των κινδύνων και η εκπαίδευση για έγκαιρο εντοπισµό εσφαλµένων
προϊόντων
• Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και η συνεπαγόµενη αύξηση του ανταγωνιστικού
πλεονεκτήµατος στην αγορά
• Η βελτίωση των πρακτικών της επιχείρησης και η γενικότερη εικόνα της
• Η ενίσχυση της φήµης της επιχείρησης καθώς και το αίσθηµα ασφάλειας που
δηµιουργείται στο κοινό- καταναλωτές
• Η βελτίωση των σχέσεων τόσο σε επίπεδο εσωτερικής επικοινωνίας όσο και εξωτερικής

Υλοποίηση δραστηριότητας
H Ο.Ε.Φ. θέλοντας λοιπόν να διασφαλίσει την ασφάλεια του ελαιολάδου θα συνεχίσει να
εφαρµόζει Συστήµα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίµων σύµφωνα µε το πρότυπο
ISO 22000:2005 στις εγκαταστάσεις του ελαιοτριβείου και του τυποποιητηρίου της.
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Επιπλέον, στο πλαίσιο εφαρµογής του συστήµατος και των κανόνων ορθής υγιεινής
πρακτικής θα πραγµατοποιηθεί εκπαίδευση στο προσωπικό της Ο.Ε.Φ. που σχετίζονται µε
τον χειρισµό τροφίµων, στα ακόλουθα θέµατα:

• Βασικές αρχές υγιεινής των τροφίµων (επικινδυνότητα τροφίµων, τροφικές δηλητηριάσεις,
κατηγορίες κινδύνων, µικροβιολογία τροφίµων, κλπ. )

• Κανόνες Υγιεινής προσωπικού
• Υποδοµή και χώροι.
• Γενικές απαιτήσεις για χώρους παραγωγής τροφίµων.
• Ορθές Πρακτικές Διασφάλισης Υγιεινής Τροφίµων

(έλεγχος τρωκτικών και εντόµων,

διαχείριση απορριµµάτων, καθαρισµοί και απολυµάνσεις, αποφυγή επιµολύνσεων, κλπ.).

• ΣΔΑΤ, Ανάπτυξη – εφαρµογή – αξιολόγηση – βελτίωση.
• Νοµικό πλαίσιο περί υγιεινής τροφίµων
• Διαχείριση Διατροφικών Κρίσεων.
Σκοπός της συγκεκριµένης δραστηριότητας είναι η πιστοποίηση των ανωτέρω
συστηµάτων να συνεχιστεί και για τα τρία έτη του προγράµµατος ώστε η Ο.Ε.Φ. να είναι σε
θέση να αποδεικνύει την ασφάλεια και την ποιότητα του ελαιολάδου της καθώς και την
ποιοτική λειτουργία της οργάνωσης κατέχοντας έτσι ένα ισχυρό ανταγωνιστικό
πλεονέκτηµα στην αγορά.
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Παραδοτέα

Α/Α

Τίτλος Παραδοτέου

Έτος
προγράµµατος

Μήνες από έναρξη
προγράµµατος

1

Πρώτη ενδιάµεση έκθεση τεκµηρίωσης της
υλοποίησης της δραστηριότητας

1ο

έως 9

2

Δεύτερη ενδιάµεση έκθεση τεκµηρίωσης της
υλοποίησης της δραστηριότητας

1ο

έως 9

3

Πιστοποιητικό Ασφάλειας των Τροφίµων
σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 22000:2005 για
το ελαιοτριβείο και το τυποποιητήριο

1ο

έως 12

4

Τελική έκθεση τεκµηρίωσης της υλοποίησης
της δραστηριότητας για το πρώτο έτος

1ο

έως 12

5

Πρώτη ενδιάµεση έκθεση τεκµηρίωσης της
υλοποίησης της δραστηριότητας

2ο

έως 21

6

Δεύτερη ενδιάµεση έκθεση τεκµηρίωσης της
υλοποίησης της δραστηριότητας

2ο

έως 21

7

Πιστοποιητικό Ασφάλειας των Τροφίµων
σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 22000:2005 για
το ελαιοτριβείο και το τυποποιητήριο

2ο

έως 24

8

Τελική έκθεση τεκµηρίωσης της υλοποίησης
της δραστηριότητας για το δεύτερο έτος

2ο

έως 24

9

Πρώτη ενδιάµεση έκθεση τεκµηρίωσης της
υλοποίησης της δραστηριότητας

3ο

έως 33

10

Δεύτερη ενδιάµεση έκθεση τεκµηρίωσης της
υλοποίησης της δραστηριότητας

3ο

έως 33

11

Πιστοποιητικό Ασφάλειας των Τροφίµων
σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 22000:2005 για
το ελαιοτριβείο και το τυποποιητήριο

3ο

έως 36

12

Τελική έκθεση τεκµηρίωσης της υλοποίησης
της δραστηριότητας για το τρίτο έτος

3ο

έως 36

Δείκτες

Είδος
δείκτη

Περιγραφή
δείκτη

Μονάδα
Μέτρησης

Τιµή στόχος

Μήνες από
έναρξη
προγράµµατο
ς

εισροών /
εκροών

Εσωτερική
επιθεώρηση
εγκαταστάσεων
και συστήµατος

Αριθµός
εσωτερικών
επιθεωρήσεων

2 εσωτερικές
επιθεώρήσεις/
έτος

έως 12
έως 24
έως 36

Τρόπος µέτρησης

Έντυπα εσωτερικών
επιθεωρήσεων
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Είδος
δείκτη

Περιγραφή
δείκτη

Μονάδα
Μέτρησης

εισροών /
εκροών

Ανασκόπηση
συστηµάτων

Αριθµός
ανασκοπήσεων

αποτελεσµ
άτων

Πιστοποιητικό
ασφάλειας των
τροφίµων
σύµφωνα µε το
πρότυπο ISO
22000:2005

επιπτώσε
ων

Μηδενική
ανεύρεση %
υπολειµµάτων
ΦΠΠ εκτος των
αποδεκτών
ορίων στο
ελαιόλαδο

Τιµή στόχος

Μήνες από
έναρξη
προγράµµατο
ς

Τρόπος µέτρησης

2
ανασκοπήσεις
/ έτος

έως 12
έως 24
έως 36

Έντυπα
ανασκοπήσεων

έως 12
έως 24
έως 36

Πιστοποιητικό /
βεβαίωση ισχύος
πιστοποιητικού που
θα εκδοθεί στη
διάρκεια του Π.Ε της
ΟΕΦ

έως 12
έως 24
έως 36

Αξιολόγηση των
αποτελεσµάτων των
αναλύσεων
ελαιολάδου/
ελαιοκάρπου για
ανεύρεση ΦΠΠ

Πιστοποιητικό /
έτος

1

Καµία µη
αποδεκτή
ανάλυση

mg/kg

Προϋπολογισμός
Σύνολο
Δραστηριότητ
ας

Δαπάνες

Ποσό

Πρώτο έτος

Δεύτερο έτος

Τρίτο έτος

€5.000,00

Παροχή Υπηρεσιών

€5.000,00

€1.666,67

€1.666,67

€1.666,66
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