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Εισαγωγή
Ο ιστορικός Αγροτικός Συνεταιρισμός Συκέας ιδρύθηκε το 1950 ως πιστωτικός και το 1968
μετατράπηκε σε ελαιουργικός συνεταιρισμός. Ο Συνεταιρισμός έχει ως στόχο την υποστήριξη
των ελαιοπαραγωγών, καθώς και την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη τους μέσα από το
θεσμό του Συνεταιρισμού.
Η βασική του δραστηριότητα είναι η παραγωγή εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου για τους
488 ελαιοπαραγωγούς - μέλη του. Η παραγωγή έξτρα παρθένου ελαιολάδου προέρχεται από
τις ποικιλίες “Κορωνέϊκη” και “Αθηνολιά” σε αναλογία 80%-20%. Μέρος της παραγωγής του
εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου που παράγεται στο ελαιοτριβείου του Συνεταιρισμού
τυποποιείται στις εγκαταστάσεις της ΚΑΣΕΛΛ Α.Ε.Σ. Α.Ε.
Πρόσφατα, και σύμφωνα με τον νόμο 4384/2016 (ΦΕΚ Α’ 78), ο Αγροτικός Συνεταιρισμός
Συκέας, μετονομάστηκε σε Αγροτικός Ελαιουργικός Συνεταιρισμός Συκέας (Α.Ε.Σ. Συκέας)
και είναι ενήμερος στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών
φορέων με αριθμό μητρώου 1004034.
Ο Α.Ε.Σ. Συκέας αναγνωρισμένος με την υπ’ αριθμ. 19418/3052-19/01/2018 απόφαση
πρωτοβάθμιας επιτροπής αναγνώρισης της ΔΑΟΚ Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, θα
υλοποιήσει το εγκεκριμένο με την υπ’ αριθμ. 587/25131/30.03.2018 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. 587/25131/30.03.2018 Υπουργική Απόφαση «Έγκριση Προγράμματος Εργασίας
της Οργάνωσης Παραγωγών Αγροτικού Ελαιουργικού Συνεταιρισμού Συκέα - Λακωνίας
της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, 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
• τις διαδικασίες ελέγχου της υλοποίησης του προγράμματος από αρμόδιους φορείς
(ΥΠΑΑΤ, ΔΑΟΚ οικείας Περιφερειακής Ενότητας, Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. κ.λπ.)
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• 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 προμήθεια
ηλεκτρονικού εξοπλισμού και αφορά στον τομέα Δ με τίτλο « Βελτίωση της ποιότητας της
παραγωγής ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών» και συγκεκριμένα τη δραστηριότητα Δiv.6
με τίτλο “Παροχή τεχνικής βοήθειας για τη διασφάλιση των συνθηκών υγιεινής και
ασφάλειας των τροφίμων και της ποιότητας του ελαιολάδου κατά την παραλαβή και
αποθήκευση ” για το πρώτο και δεύτερο έτος υλοποίησης του εγκεκριμένου προγράμματος
της Ο.Ε.Φ. στο πλαίσιο των Καν. (ΕΕ) 611/2014 και 615/2014, όπως έχουν τροποποιηθεί και
ισχύουν.

Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο υλοποίησης της συγκεκριμένης δραστηριότητας, η ΟΕΦ
επιθυμεί να πραγματοποιηθούν εργασίες για την κατασκευή χώρου φύλαξης των
δεξαμενών αποθήκευσης ελαιολάδου, οι οποίες έως τώρα είναι τοποθετημένες σε ανοιχτό
χώρο. Έτσι, τελικά θα διασφαλίζονται οι απαραίτητες συνθήκες υγιεινής κατά την
αποθήκευση του ελαιολάδου ΠΓΕ Λακωνία ενώ παράλληλα διατηρείται και ο ποιοτικός του
χαρακτήρας.

Αναλυτικά, το περιεχόμενο της δράσης παρουσιάζεται στο σχετικό απόσπασμα του
εγκεκριμένου πρόγραμμα εργασίας της Ο.Ε.Φ., το οποίο και παρατίθεται στο Παράρτημα
του παρόντος.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
(Απόσπασµα από το Εγκεκριµένο Πρόγραµµα Εργασίας)

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Δiv.6
Τομέας Δ
Βελτίωση της ποιότητας της παραγωγής ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών

Δραστηριότητα Δiv:Παροχή τεχνικής βοήθειας στην παραγωγή, στην ελαιουργική
μεταποιητική βιομηχανία, στις επιχειρήσεις παραγωγής επιτραπέζιων ελιών καθώς και η
βελτίωση των συνθηκών εμφιάλωσης του ελαιολάδου

Τίτλος

Παροχή τεχνικής βοήθειας για τη διασφάλιση των συνθηκών υγιεινής και
ασφάλειας των τροφίμων και της ποιότητας του ελαιολάδου κατά την
παραλαβή και αποθήκευση

Διάρκεια

2 έτη

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Η διεθνής αγορά ελαιοκομικών προϊόντων, έχει επιβάλει νέα αυστηρότατα κριτήρια
ποιότητας. Η διατήρηση των υπαρχουσών συμφωνιών, αλλά και η προσπάθεια για σύναψη
νέων, απαιτούν αδιαπραγμάτευτη ποιότητα σε οτιδήποτε αφορά το προϊόν. Χαρακτηριστικό
παράδειγμα, είναι οι επισκέψεις πλέον των πελατών, στις εγκαταστάσεις των προμηθευτών
τους. Με τις επιτόπου συναντήσεις, στα σημεία παραγωγής, (ελαιώνες, ελαιοτριβεία και
τυποιητήρια) οι πελάτες επιδιώκουν την επιλογή του πραγματικά πιο αξιόλογου
προμηθευτή, μεταξύ του συνόλου των προσφορών που δέχονται.
Αναγνωρίζοντας την ανάγκη ριζικής αναδιοργάνωσης του χώρου αποθήκευσης και
φύλαξης των δεξαμενών που διαθέτει, η ΟΕΦ προτείνει στο πλαίσιο υλοποίησης του
προγράμματος εργασίας της, την διενέργεια διαφόρων δράσεων με στόχο τη διασφάλιση
των συνθηκών υγιεινής, ασφάλειας αλλά και της ποιότητας του ελαιολάδου , εστιάζοντας
στους χώρους αποθήκευσης.

Έτσι η ΟΕΦ με στόχο την διαφύλαξη της ποιότητας του παραγόμενου ελαιολάδου, θα
προχωρήσει στην κατασκευή χώρου φύλαξης δεξαμενών που διαθέτει αυτή τη στιγμή σε
ανοιχτό χώρο και στις οποίες αποθηκεύει ελαιόλαδο κατώτερης ποιότητας, ώστε να μπορεί
πλέον να αποθηκεύει στις δεξαμενές αυτές με ασφάλεια το παραγόμενο ΠΓΕ Λακωνία
ελαιόλαδο.
Στο πλαίσιο αυτό θα εκτελέσει τις παρακάτω διεργασίες:
6

Ο.Ε.Φ. Α.Ε.Σ. ΣΥΚΕΑΣ - ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Δiv.6

a. Διαμόρφωση του δαπέδου
b. Σιδηροκατασκευές
c. Μονώσεις
d. Επικαλύψεις
e. Κουφώματα
f.

Τοιχοποιίες

g. Υδραυλική εγκατάσταση
h. Ηλεκτρολογική εγκατάσταση
i.

Στέγαστρο

Όλες αυτές οι επεμβάσεις σκοπό έχουν να εξασφαλίσουν την ασφάλεια και την υγιεινή του
χώρου φύλαξης του ΠΓΕ Λακωνία και την αναβάθμιση της ποιότητας της εργασίας.
Παράλληλα θα διασφαλίζονται οι απαραίτητες συνθήκες υγιεινής σύμφωνα με τα πρότυπα
ασφάλειας τροφίμων που εφαρμόζει ο ΑΕΣ Συκέας όπως το ISO 22000:2005 για το οποίο
έχει πιστοποιηθεί και θα συνεχίσει την πιστοποίηση του. Αποτελέσματα της εφαρμογής των
παραπάνω προδιαγραφών αντανακλώνται πάντα στο παραγόμενο τελικό προϊόν.

Πιο συγκεκριμένα προβλέπεται:
✓Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου- εποξειδικό δάπεδο σε όλη την επιφάνεια του δαπέδου
στο χώρο φύλαξης των δεξαμενών, έτσι ώστε να καλύπτονται οι προδιαγραφές που
απαιτούνται από το ISO 22000:2005 αλλά και από τις προδιαγραφές που θέτει ο ΕΦΕΤ για
τις βιομηχανίες τροφίμων
✓Υγρομόνωση τοιχείων χώρου αποθήκευσης δεξαμενών με στόχο την διαφύλαξη του
χώρου από την υγρασία, προφυλάσσοντας το αποθηκευμένο ελαιόλαδο ΠΓΕ Λακωνία από
αλλοίωση των οργανοληπτικών και ποιοτικών του χαρακτηριστικών
✓Προμήθεια κουφωμάτων, προκειμένου να προστατεύεται το κτίριο αποθήκευσης του
ελαιολάδου από την είσοδο τρωκτικών και εντόμων, καλύπτοντας παράλληλα τις
απαιτήσεις του Συστήματος Ασφάλειας των τροφίμων που εφαρμόζεται από τον
Συνεταιρισμό
✓Στέγη με πάνελ ώστε να διατηρείται στα επιθυμητά επίπεδα η θερμοκρασία του χώρου
αποθήκευσης διαφυλάσσοντας την ποιότητα του εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου ΠΓΕ
Λακωνία
✓Κατασκευή υδρορροών, για την αποφυγή λιμνάζοντων νερών που αποτελούν σημεία
μόλυνσης
✓Επιδιόρθωση των ηλεκτρολογικών υποδομών, για τη διατήρηση των συνθηκών εντός του
κτιρίου αποθήκευσης σε αποδεκτά για το ελαιόλαδο επίπεδα- όπως ορίζεται από τη
νομοθεσία- , διατηρώντας τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ελαιολάδου ΠΓΕ Λακωνία
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Οι παλιές δεξαμενές που υπάρχουν, πρέπει να απομακρυνθούν προκειμένου να γίνουν όλες
οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες. Με την ολοκλήρωση των εργασιών, θα
τοποθετηθούν και οι νέες δεξαμενές.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
Α/Α

Τίτλος Παραδοτέου

Έτος
προγράμματος

Χρόνος
υποβολής μήνες από
έναρξη
προγράμματος

1ο, 2ο

έως 12
έως 24

Μήνες από
έναρξη
προγράμματος

Τρόπος μέτρησης

1 Υλοποίηση εργασιών για τη διασφάλιση των συνθηκών
υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων και της
ποιότητας του ελαιολάδου κατά την παραλαβή και
αποθήκευση

ΔΕΙΚΤΕΣ
Είδος
δείκτη

Περιγραφή
δείκτη

Μονάδα
Μέτρησης

εισροών /
εκροών

Υλοποίηση
εργασιών για τη
διασφάλιση των
συνθηκών
υγιεινής και
ασφάλειας των
τροφίμων και
της ποιότητας
του ελαιολάδου
κατά την
παραλαβή και
αποθήκευση

Εργασίες

αποτελεσμά
των

Αριθμός
παραγωγών που
εξυπηρετούνται

επιπτώσεων

Αποτελεσματικό
τητα εργασιών
διασφάλισης
των συνθηκών
υγιεινής και
ασφάλειας

Τιμή στόχος

1

έως 12
έως 24

Υλοποίηση εργασιών

Αριθμός
παραγωγών

320

έως 12
έως 24

Αριθμός παραγωγών

Αριθμός
παραγωγών

τουλάχιστον το
10% της ΟΠ

έως 12
έως 24

Ερεύνα ικανοποίησης
μέσω
ερωτηματολογίων

Οι παραπάνω δείκτες της δραστηριότητας δύνανται να αναθεωρηθούν σε περίπτωση που
αλλάξουν οι ανάγκες της ΟΕΦ, σε περίπτωση έκτακτου γεγονότος ή σε περίπτωση
αναπροσαρμογής των τιμών των παγίων ώστε να είναι συνεχώς σαφείς, μετρήσιμοι,
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ρεαλιστικοί και χρονικά προσδιορισμένοι. Ο βαθμός επίτευξης των δεικτών θα
παρουσιάζεται στις ενδιάμεσες και τελικές εκθέσεις υλοποίησης της δραστηριότητας.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Σύνολο
Δραστηριότητ
ας

Δαπάνες

€138.000,00 Πάγια

Ποσό

€138.000,00

Πρώτο έτος

€118.000,00

Δεύτερο έτος Τρίτο έτος

€20.000,00

€0,00
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