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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



Η ΜΟΝΟΠΑΤΙ Α.Ε. 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 η ΜΟΝΟΠΑΤΙ Α.Ε. υλοποίησε ένα πρόγραμμα
εργασίας συνολικού προϋπολογισμού 479.445 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

 Σύστημα Εποχιακής Παρατήρησης του Δάκου (ΣΕΠΔ)

 Σχεδιάστηκε αναπτύχθηκε και εφαρμόστηκε Σύστημα Εποχιακής
Παρατήρησης του Δάκου το οποίο παρέχει ακριβή πληροφόρηση, στους
συμμετέχοντες στην δράση ελαιοπαραγωγούς μέλη της Οργάνωσης, ως
προς τους τρόπους παρακολούθησης του πληθυσμού του δάκου, την
επισήμανση του οικονομικού ορίου επέμβασης ανάλογα με το στάδιο
ανάπτυξης του εντόμου, την εφαρμογή των απαιτήσεων των κανόνων
πολλαπλής συμμόρφωσης και τις φιλοπεριβαλλοντικές πρακτικές
(μηχανικές, καλλιεργητικές και βιολογικές) αντιμετώπισής του.



Βελτίωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ελαιοκαλλιέργειας

 Σύστημα Εποχιακής Παρατήρησης του Δάκου (ΣΕΠΔ)

 Πραγματοποιήθηκε μια σειρά εργασιών υπαίθρου, για την αρχική εγκατάσταση
δακοπαγίδων τύπου Mc Phail (σε αναλογία 1 παγίδα/1000 δέντρα στα πρότυπα του
κρατικού προγράμματος δακοκτονίας που εφαρμόζεται ανά περιφέρεια) και στην
συνέχεια την πλήρωση τους με το ενδεδειγμένο ελκυστικό υγρό και την καταγραφή
μιας σειράς δεδομένων. Στόχος η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη εκτατικά κάλυψη των
αγροτεμαχίων της ΟΕΦ και η έγκαιρη έκδοση οδηγιών αντιμετώπισης του εντόμου.

 Αποτελέσματα: Ανάπτυξη και εφαρμογή
Συστήματος Εποχιακής Παρατήρησης του Δάκου
(ΣΕΠΔ) για 168 παραγωγούς.



Βελτίωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ελαιοκαλλιέργειας

 Σύστημα Εποχιακής Παρατήρησης του Δάκου (ΣΕΠΔ)
Ενδεικτική αποτύπωση των σημείων δακοθεσίας εμφανίζονται στην κάτωθι 

εικόνα //Θέσεις παγίδων



Βελτίωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ελαιοκαλλιέργειας

 Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Ελαιοκαλλιέργειας

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

 Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Ελαιοκαλλιέργειας

Κύρια χαρακτηριστικά Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Ελαιοκαλλιέργειας:

 Λειτουργικό και αποτελεσματικό

 Περιλαμβάνει όλες τις ενέργειες και δραστηριότητες της Ομάδας των Παραγωγών που
σχετίζονται με την παραγωγική διαδικασία

 Ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες της Ομάδας και τη φιλοσοφία της Διοίκησης

 Έχει ως στόχο τη βελτίωση των παραγόμενων προϊόντων και την αύξηση του βαθμού
ικανοποίησης των πελατών

 Έχει ως στόχο την μεγιστοποίηση του οικονομικού οφέλους για τον παραγωγό



Βελτίωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ελαιοκαλλιέργειας

Η τριετία 2018-2021 έκλεισε με την επιτυχή
πιστοποίηση 168 παραγωγών μελών της ΟΕΦ
σύμφωνα με το πρότυπο Ολοκληρωμένης
Διαχείρισης AGRO 2-1:2019 & AGRO 2-2:2019 από
ανεξάρτητο πιστοποιητικό φορέα.

 Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Ελαιοκαλλιέργειας  



ΤΟΜΕΑΣ Γ: 
Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της 

ελαιοκαλλιέργειας μέσω του 
εκσυγχρονισμού



Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελαιοκαλλιέργειας

 Κατάρτιση των παραγωγών σε νέες τεχνικές καλλιέργειας.   

 Σκοπός: σχεδιασμός, ανάπτυξη και διεξαγωγή μιας σειράς εκπαιδευτικών
προγραμμάτων κατάρτισης των παραγωγών, σε νέες τεχνικές καλλιέργειας και
στην εφαρμογή φιλοπεριβαλλοντικών τεχνικών για την προστασία του
περιβάλλοντος.

 Κατά την διάρκεια των παρουσιάσεων διανεμήθηκε στους παραγωγούς
εκπαιδευτικό υλικό με τα θέματα που συζητήθηκαν ,ερωτηματολόγια για την
αξιολόγηση των εκπαιδεύσεων καθώς και κλαδευτικός εξοπλισμός & τεμάχια
ελαιοσυλλεκτικών εδάφους για τις ανάγκες της κατάρτισης.

 Προμήθεια Ηλεκτρονικού υπολογιστή συνοδευόμενο από εκτυπωτή και λογισμικό
για την καταχώρηση δεδομένων και εκτύπωση των οδηγιών προς τους παραγωγούς

 Διανομή σετ εξοπλισμού φυτοπροστασίας στους παραγωγούς – μέλη της ΟΠ
 Προμήθεια ελαιοσυλλεκτικών εδάφους και διανομή κλαδευτικού εξοπλισμού

στους παραγωγούς για τις ανάγκες των καταρτίσεων



Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελαιοκαλλιέργειας

 Κατάρτιση των παραγωγών σε νέες τεχνικές καλλιέργειας.   

 Πιο συγκεκριμένα κατά το 1ο & 2ο έτος υλοποίησης του προγράμματος
πραγματοποιήθηκε κατάρτιση των παραγωγών με θέματα:

 Εφαρμογή εναλλακτικών τεχνικών λίπανσης

 Κατεργασία εδάφους

 Βιολογικές μέθοδοι φυτοπροστασίας

 Κλάδεμα



Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελαιοκαλλιέργειας

 Κατάρτιση των παραγωγών σε νέες τεχνικές καλλιέργειας.   

 Κατά το 3ο έτος υλοποίησης του προγράμματος πραγματοποιήθηκε
κατάρτιση με θέμα:

 Πρακτικές Μείωσης Ανθρακικού Αποτυπώματος

Και στην συνέχεια θα ακολουθήσει το σεμινάριο με θέμα:

 Διαχείριση ποιότητας και ασφάλειας ελαιοκάρπου



Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελαιοκαλλιέργειας

 Εφαρμογή αρχών βιώσιμης διαχείρισης ελαιοκαλλιέργειας

 Σκοπός της δραστηριότητας αυτής ήταν ο σχεδιασμός, ανάπτυξη και
εφαρμογή μιας σειράς εκπαιδευτικών προγραμμάτων θεωρητικών και
πρακτικών επιδείξεων, στους συμμετέχοντες στην δράση ελαιοπαραγωγούς
μέλη της Οργάνωσης, πάνω στις αρχές βιώσιμης διαχείρισης
ελαιοκαλλιέργειας.

 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

 Εφαρμογή αρχών βιώσιμης διαχείρισης ελαιοκαλλιέργειας

Πιο συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκε κατάρτιση των παραγωγών με θέματα:

 Αρχές εναλλακτικής διαχείρισης

 Ενίσχυση Βιοποικιλότητας

 Υδατικό Αποτύπωμα Ελαιοκαλλιέργειας

 Αρχές Διαχείρισης Ενέργειας



Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελαιοκαλλιέργειας

 Φωτογραφικό υλικό εκπαιδεύσεων



Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελαιοκαλλιέργειας

 Εξώφυλλα εκπαιδευτικού υλικού 



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 κλαδέματος 
 εξοπλισμός συγκομιδής
 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 ενισχύοντας το αρχικό στάδιο της επεξεργασίας του ελαιολάδου :

 Προμήθεια δεξαμενών ιχνηλασιμότητας για την αποθήκευση 
ελαιόλαδου

Βελτίωση της ποιότητας της παραγωγής ελαιολάδου και 
επιτραπέζιων ελιών



ΤΟΜΕΑΣ Ε:
Ιχνηλασιμότητα, πιστοποίηση και 

προστασία της ποιότητας του ελαιολάδου
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

 Εφαρμογή συστήματος ιχνηλασιμότητας σύμφωνα με το πρότυπο 
ISO 22005:2007



Στο πλαίσιο αυτό η εταιρεία ΑΞΙΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ προχώρησε στη δημιουργία 
και εγκατάσταση ενός σύγχρονου συστήματος ιχνηλασιμότητας σε 
διευρωπαϊκή συνεργασία με την Ένωση Οργανώσεων Ελαιοπαραγωγών 
Ιταλίας - ITALIA OLIVICOLA το οποίο εφαρμόζεται στη μονάδα παραγωγής 
και τυποποίησης ελαιολάδου καθώς και στην μονάδα τυποποίησης 
βρώσιμης ελιάς της Οργάνωσης.  

Εγκατάσταση συστημάτων ποιότητας

 Εφαρμογή συστήματος ιχνηλασιμότητας σύμφωνα με το πρότυπο 
ISO 22005:2007



 

Ενιαίο φυλλάδιο με γενικό σύνθημα QUALITY OLIVE PRODUCTS Two countries One tradition,
στο οποίο γίνεται λόγος για την έννοια της ιχνηλασιμότητας, για την ελληνοϊταλική συνεργασία καθώς και

για τα βασικά χαρακτηριστικά των πιο σημαντικών ελληνικών και ιταλικών ποικιλιών ελιάς



Κατά την τριετία η Οργάνωση ολοκλήρωσε όλα τα επιμέρους στάδια 
υλοποίησης ανά έτος προκειμένου να διενεργηθεί επιθεώρηση για 
την πιστοποίηση του Συστήματος Ιχνηλασιμότητας σύμφωνα με το 
πρότυπο ISO 22005:2007.

Εγκατάσταση συστημάτων ποιότητας

 Εφαρμογή συστήματος ιχνηλασιμότητας σύμφωνα με το πρότυπο 
ISO 22005:2007



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 ήταν ο σχεδιασμός, εκπόνηση και 
υλοποίηση μιας σειράς ενεργειών δημοσιότητας για την προβολή των 
δράσεων - υπηρεσιών οι οποίες υλοποιήθηκαν, με κάθε πρόσφορό 
μέσο προκειμένου να γίνουν γνωστά τα αποτελέσματα τα οποία 
απορρέουν από την υλοποίηση ενός τέτοιου προγράμματος σε ένα 
ευρύ κοινό.

 Η εταιρεία ΑΞΙΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ σε συνεργασία με την Διοίκηση της 
Οργάνωσης προχώρησε κατά τη διάρκεια της τριετίας 2018-2021 σε μία 
σειρά ενεργειών διάδοσης.

Ενέργειες προβολής και ενημέρωσης

 Διάδοση Πληροφοριών για το έργο των Οργανώσεων Ελαιουργικών 
Φορέων



Ενδεικτικά:
 Δημιουργία εταιρικής ταυτότητας
 Εκπόνηση απολογιστικού εντύπου

Ενέργειες προβολής και ενημέρωσης

 Διάδοση Πληροφοριών για το έργο των Οργανώσεων Ελαιουργικών 
Φορέων



 Δημοσιότητα – Καταχώρηση σε Τύπο / Ιστοσελίδα

Ενέργειες προβολής και ενημέρωσης

 Διάδοση Πληροφοριών για το έργο των Οργανώσεων Ελαιουργικών 
Φορέων



Το σύνολο του προγράμματος ολοκληρώθηκε με πλήρη 

απορρόφηση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της 

Οργάνωσης Παραγωγών



Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας


