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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ε.Ε.

∆ιαφάνεια και αποτελεσµατικότητα
Τα προγράµµατα Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων του κανονισµού
2080/2005 των 10 ΟΕΦ µε σύµβουλο την ΑΞΙΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ

Τ

α προγράµµατα των Οργανώσεων
Ελαιουργικών Φορέων (ΟΕΦ) αποτελούν το ένα από τα δύο «εργαλεία»
(το άλλο είναι γνωστό «ποιοτικό παρακράτηµα» 4%) που διαθέτει µια χώρα για να
ασκήσει εθνική ελαϊκή πολιτική στο πλαίσιο της νέας αναθεωρηµένης ΚΑΠ.
Τα προγράµµατα αυτά χρηµατοδοτούνται από το παρακράτηµα 2% της ενιαίας
ενίσχυσης των ελαιοπαραγωγών (ο βασικός κανονισµός άφηνε το περιθώριο στην
κάθε χώρα να επιλέξει από µηδέν έως
10%), ώστε τελικά να µεταφράζονται στην
Ελλάδα σε 11,1 περίπου εκατοµ. € ετησίως. Ποσό διόλου ευκαταφρόνητο, µε την
προϋπόθεση φυσικά ότι αξιοποιείται σωστά.
Τα προγράµµατα ξεκίνησαν πιλοτικά ως
µονοετή (2003/04), µε µειωµένη χρηµατοδότηση (0,8% παρακράτηµα της τότε ενίσχυσης στην παραγωγή).
 Η ΑΞΙΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ µετείχε ενεργά
εξαρχής ενηµερώνοντας την τριτοβάθµια ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ, οργανώνοντας, εµψυχώνοντας, σχεδιάζοντας και αναλαµβάνοντας ως σύµβουλος υλοποίησης
του προγράµµατός της «Συνεργασία»,
στο οποίο συσπείρωσε 23 Ενώσεις ΑΣ
µέλη της . Αποτέλεσε το µεγαλύτερο από
τα εγκεκριµένα προγράµµατα και ο προϋπολογισµός του έφθασε τα 4.276.510
€. Η συνεργασία µεταξύ ΑΞΙΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ και ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗΣ δεν συνεχίσθηκε, µε απόφαση της δεύτερης (επί
προεδρίας Μανώλη Γαβαλά), η οποία
ποτέ και δεν δηµοσιοποίησε τους λόγους.
Ωστόσο, ως ΑΞΙΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ θεωρούµε ότι η µεγάλη µας προσφορά στον
τοµέα αυτών των προγραµµάτων ήταν
εξαρχής ότι:
Πρώτον, µε την ένταξη της ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗΣ και των 23 ΕΑΣ µελών της τα προγράµµατα αυτά έγιναν γνωστά σε όλη
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πωλιακά ένας µόνο φορέας και σήµερα
συµµετέχουν σε αυτά 24 διαφορετικές
ΟΕΦ, που αντιστοιχούν σε ακόµη µεγαλύτερο αριθµό δικαιούχων συνεταιριστικών και ιδιωτικών επιχειρήσεων.
∆εύτερον, µε το περιεχόµενο του προγράµµατος και τις συγκεκριµένες δράσεις που περιελάµβανε, τέθηκαν εξαρχής κατευθύνσεις προς την σωστή αξιοποίηση αυτών των προγραµµάτων και
χρηµάτων. Έτσι, η έµφαση δόθηκε όχι
στις µελέτες και στις ηµερίδες (µε ή χωρίς εισαγωγικά) αλλά στην προµήθεια
χρήσιµου πάγιου εξοπλισµού για τους
ελαιοπαραγωγούς (ραβδιστικά, κλωβοί,
δίκτυα κλπ), για τα εργοστάσια, για τα
χηµικά εργαστήρια. Επίσης, προτάθηκαν
εξαρχής καινοτόµες δράσεις, που τα
επόµενα χρόνια υιοθετήθηκαν και από
τα προγράµµατα άλλων ΟΕΦ όπως π.χ.
οι Ορθές Γεωργικές Πρακτικές και η
Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση, η προµήθεια
συσκευών µέτρησης ελαιοπεριεκτικότητας, κ.α.
Συµπερασµατικά, µε την παρέµβασή της
η ΑΞΙΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ συνετέλεσε στον
πλουραλισµό και όχι στο µονοπωλιακό
συγκεντρωτισµό των δικαιούχων, καθώς
και στην κατά το δυνατόν επιλογή δραστηριοτήτων χρήσιµων και ουσιαστικών,
λαµβάνοντας πάντοτε υπόψη ότι το
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων έχει την αρµοδιότητα της έγκρισης και του ελέγχου τους.
 Στο δεύτερο και επίσης µονοετές και πιλοτικό πρόγραµµα του Καν. 1334/02, η
ΑΞΙΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ήταν ο σύµβουλος
των τεσσάρων ΟΕΦ/ΑΣ της Κρήτης, δηλ.
Σητείας, Μεραµβέλλου, Πεζών και Μυλοποτάµου, που είχαν προνοήσει να
αναγνωρισθούν ως ΟΕΦ και συνεπώς είχαν το δικαίωµα αυτόνοµης συµµετοχής. Ο συνολικός προϋπολογισµός των
προγραµµάτων τους έφθασε στα
1.561.700 € (28,4% του συνολικού
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Οι Οργανώσεις Ελαιουργικών Φορέων και ο προϋπολογισµός εκάστης είναι οι εξής:
Καν. 2080/05,2006-2009: Οι 10 ΟΕΦ µε την ΑΞΙΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ
ΟΕΦ

Προϋπολογισµός

ΟΕΦ

Προϋπολογισµός

1) ΕΑΣ Σητείας

2.370.103 €

416.495 €

2) ΕΑΣ Πεζών

1.499.749 €

3) ΕΑΣ Μυλοποτάµου

1.301.783 €

4) ΕΑΣ Μεραµβέλλου

1.292.148 €

8) Πανελλήνια Ένωση
Μεταποιητών Τυποποιητών
Εξαγωγέων Επιτραπέζιας
Ελιάς (ΠΕΜΕΤΕ)

5) ΕΑΣ Μεσολογγίου
– Ναυπακτίας

1.102.402€

9) Σύνδεσµος των εν
Ελλάδι βιοµηχανιών
Πυρηνελαιουργών (ΣΠΕΛ)

257.732 €

6) ΕΑΣ Στυλίδας

829.149 €

7) ΕΑΣ Έβρου

304.485 €

10) Ελαιοκοµικά Προϊόντα 206.221 €
Πιστοποιηµένης Ποιότητας

Καν. 2080/05,2006-2009: Οι 14 υπόλοιπες ΟΕΦ
ΟΕΦ

Προϋπολογισµός

ΟΕΦ

Προϋπολογισµός

1) ΕΑΣ Μεσσηνίας

2.442.680 €

8) ΕΑΣ Θήβας

646.700 €

2) ΕΑΣ Κυνουρίας

2.370.103 €

9) ΕΑΣ Κορίνθου

566.533 €

3) ΕΑΣ Λακωνίας

2.365.040 €

10) ΕΑΣ Σελίνου

300.000 €

4) ΕΑΣ Ρεθύµνου

1.953.180 €

11) ΕΑΣ ∆ωρίδας

250.500 €

5) ΕΑΣ Μονοφατσίου

1.135.660 €

12) ΕΑΣ Κιάτου

150.000 €

6) ΕΑΣ Αποκορώνα
– Σφακίων

946.660 €

13) Ε∆ΟΕΕ

9.334.414 €

7) ΕΑΣ Λιβαδειάς

898.500 €

14) Ελαιουργική

8.119.000 €

εθνικού προϋπολογισµού) και ολοκληρώθηκαν µε απόλυτη επιτυχία και ποσοστό απορρόφησης.
 Μετά την αναθεώρηση της ΚΑΠ το
2004, τα εν λόγω προγράµµατα διέπονται από τον καν. 2080/05. Έγιναν τριετή και ορίζοντάς τους είναι τουλάχιστον
το 2012, δηλ. η επόµενη αναθεώρηση
της ΚΑΠ.
Για την τριετία 2006-2009 η ΆΞΙΟΝ
ΑΓΡΟΤΙΚΗ έχει αναλάβει ως σύµβουλος 10 διαφορετικών ΟΕΦ, που ο αθροιστικά ο προϋπολογισµός τους ανέρχεται
σε 9.580.266 € (δηλ. 24,1% του συνολικού εθνικού προϋπολογισµού).
Καθώς την 31 Μαρτίου 2008 ολοκληTEYXOΣ 59, ΜΑΡΤΙΟΣ / ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008

ρώθηκε και το δεύτερο έτος υλοποίησης
της περιόδου 2006/07 έως 2008/09,
κρίναµε σκόπιµο να δηµοσιεύσουµε µια
κατά το δυνατόν ολοκληρωµένη, αν και
αναγκαστικά συνοπτική, παρουσίαση
των 10 προγραµµάτων που η ΆΞΙΟΝ
ΑΓΡΟΤΙΚΗ έχει την ευθύνη τους.
Υ.Γ. Επειδή οι καιροί είναι πονηροί θα
πρέπει να διευκρινίσουµε ότι η παρούσα
δηµοσίευση, όπως επίσης και των εκπαιδευτικών ταξιδιών στην Ισπανία (τεύχος
55) και στην Ιταλία, δεν έχουν χρηµατοδοτηθεί από τα προγράµµατα, αν και θα
µπορούσαν να ενταχθούν στον τοµέα ε)
της διάδοσης πληροφοριών.
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Προγράµµατα κανονισµού 2080/05 των 10 ΟΕΦ µε σύµβουλο την ΑΞΙΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ
Τοµέας Α) Επιλέξιµες δραστηριότητες σύµφωνα µε τον 2080/05: Παρακολούθηση και διοικητική διαχείριση της
αγοράς (Χρηµατοδότηση 100% από Ε.Ε.)
Υποτοµέας α)i Επιλέξιµες δραστηριότητες σύµφωνα µε τον 2080/05: Συγκέντρωση στοιχείων για τον κλάδο και την αγορά
Υλοποιούµενες δραστηριότητες
Συγκέντρωση στοιχείων για τον κλάδο και την αγορά

ΟΕΦ *
ΕΑΣ Μεσολογγίου

Προϋπολογισµός (€)
150.000

Πρότυπο µητρώο επιχειρήσεων ελαιοκοµικών προϊόντων πιστοποιηµένης ποιότητας
(ΠΟΠ/ΠΓΕ, βιολογικών, ολοκληρωµένης διαχείρισης)

Ελαιοκοµικά 3Π (1)

25.000

Υποσύνολο α)i

175.000

Υποτοµέας α)ii Επιλέξιµες δραστηριότητες σύµφωνα µε τον 2080/05:Εκπόνηση µελετών
Υλοποιούµενες δραστηριότητες
Μελέτη για την κοινή έκθλιψη του ελαιοκάρπου, τις προϋποθέσεις εφαρµογής και τα
προσδοκώµενα οφέλη (Ανάδοχος: Πολυτεχνείο Κρήτης)

ΟΕΦ
ΕΑΣ Πεζών (1)

Προϋπολογισµός (€)
30.000

Όπως τα παραπάνω

ΕΑΣ Μεραµβέλλου (1)

30.000

Όπως τα παραπάνω

ΕΑΣ Μυλοποτάµου (1)

30.000

Βελτιστοποιηµένες τεχνικές επεξεργασίας και συντήρησης (εκπίκρανση και αποµάκρυνση
του δακτυλίου) στην πράσινη ελιά Χαλκιδικής (Ανάδοχος: ΕΘΙΑΓΕ)

ΠΕΜΕΤΕ (1)

60.000

Σύνταξη πρωτοκόλλου εσωτερικού αυτοελέγχου επιχειρήσεων ελαιοκοµικών προϊόντων
πιστοποιηµένης ποιότητας (ΠΟΠ/ΠΓΕ, βιολογικών, ολοκληρωµένης διαχείρισης)
(Ανάδοχος: FCS Consulting)

Ελαιοκοµικά 3Π (2)

25.000

Υποσύνολο α)ii
ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΜΕΑ Α)

175.000
350.000

Τοµέας Β) Επιλέξιµες δραστηριότητες σύµφωνα µε τον 2080/05: Βελτίωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της
ελαιοκαλλιέργειας (Χρηµατοδότηση 100% από Ε.Ε.)
Υποτοµέας β)i Επιλέξιµες δραστηριότητες σύµφωνα µε τον 2080/05: ∆ιατήρηση των ελαιώνων υψηλής περιβαλλοντικής αξίας
που κινδυνεύουν ναα εγκαταλειφθούν
Υλοποιούµενες δραστηριότητες

ΟΕΦ

Προϋπολογισµός (€)

Εγγειοβελτιωτικά έργα µικρής κλίµακας (20 χλµ.)

ΕΑΣ Μεραµβέλλου (2)

115.000

Εγγειοβελτιωτικά έργα και επιπλέον διάνοιξη, κατασκευή και σήµανση αγροτικών δρόµων (25 χλµ.)

ΕΑΣ Μυλοποτάµου (2)

120.000

Εγγειοβελτιωτικά έργα και επιπλέον αποκατάσταση ελαιώνων

ΕΑΣ Έβρου

90.000

Υποσύνολο β)i

325.000

Υποτοµέας β)ii Επιλέξιµες δραστηριότητες σύµφωνα µε τον 2080/05: Επεξεργασία ορθών γεωρικών πρακτικών, καθώς και
διάδοσή τους και παρακολούθηση πρακτικής εφαρµογής τους
Υλοποιούµενες δραστηριότητες
α) Εγκατάσταση συστήµατος κατά τα πρότυπα AGRO 2.1 και 2.2,
β) ∆ιασύνδεση των λογισµικών σε ενιαία βάση
γ) Αναλύσεις υπολειµµάτων φυτοφαρµάκων
δ) Πιστοποίηση κατά τα πρότυπα AGRO 2.1 και 2.2

ΟΕΦ

Προϋπολογισµός (€)

ΕΑΣ Μυλοποτάµου (3)

180.000

Όπως τα παραπάνω

ΕΕΣ Στυλίδας (1)

312.500

Μελέτη και εφαρµογή Κωδίκων Ορθής Γεωργικής Πρακτικής

ΕΑΣ Μεσολογγίου (2)

272.00

Υποσύνολο β)ii

764.500

* Οι αριθµοί στις παρενθέσεις αντιστοιχούν στον αύξοντα αριθµό της συγκεκριµένης δράσης του προγράµµατος της ΟΕΦ
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Υποτοµέας β)iii Επιλέξιµες δραστηριότητες σύµφωνα µε τον 2080/05: Καταπολέµηση του δάκου µε εναλλακτικές τεχνικές
αντί της χρήσης χηµικών προϊόντων
Υλοποιούµενες δραστηριότητες

ΟΕΦ

Προϋπολογισµός (€)

α) Εκθέσεις σχετικά µε την παραλλακτικότητα του δάκου
β) Προµήθεια εντοµοπαγίδων

ΕΑΣ Πεζών (2)

90.000

Όπως τα παραπάνω

ΕΑΣ Μυλοποτάµου (3)

90.000

Υποσύνολο β)iii

180.000

Υποτοµέας β)iv Επιλέξιµες δραστηριότητες σύµφωνα µε τον 2080/05: Έργα πρακτικής επίδειξης τεχνικών ελαιοκαλλιέργειας
µε στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και την προστασία του τοπίου όπως η βιολογική, η ορθολογική και
η ολοκληρωµένη γεωργία
Υλοποιούµενες δραστηριότητες
α) Σύσταση ΟΠ
β) Εκθέσεις µε βάση τους δείκτες επίδοσης και περιβαλλοντικής επικινδυνότητας
γ) Εγχειρίδιο διαδικασίων κατά τα πρότυπα AGRO 2.1 και 2.2
δ) Επιδεκτικές εφαρµογές
ε) Αίτησης οµαδικής πιστοποίησης κατά τα πρότυπα AGRO 2.1 και 2.2
στ) Εγγραφή παραγωγών σε φορείς βιολογικής γεωργίας
ζ) Λογισµικό ICM
η) ∆ιασύνδεση των λογισµικών “Oliva” και “Αρδεύσεις” µε το ICM

ΟΕΦ

Προϋπολογισµός (€)

ΕΑΣ Πεζών (3)

230.001

Όπως τα παραπάνω

ΕΑΣ Σητείας (1)

300.000

Όπως τα παραπάνω

ΕΑΣ Μεραµβέλλου (4)

280.000

Όπως τα παραπάνω

ΕΑΣ Έβρου (2)

65.000

Προσαρµογή τεχνικών ελαιοκαλλιέργειας στις περιοχές του δικτύου Natura 2000

ΕΑΣ Μεσολογγίου (3)

200.000

Τρεις εκπαιδευτικές αποστολές (µία κατ’ έτος) σε Ισπανία, Ιταλία, (…),
υπό το ∆ιεθνές Συµβούλιο Ελαιολάδου

ΕΑΣ Πεζών (4)

225.999

Όπως τα παραπάνω

ΕΑΣ Σητείας (2)

100.000

Όπως τα παραπάνω

ΕΑΣ Μεραµβέλλου (5)

90.000

Όπως τα παραπάνω

ΕΑΣ Μυλοποτάµου (4)

120.000

Όπως τα παραπάνω

ΕΕΣ Στυλίδας (2)

50.000

Υποσύνολο β)iv

1.661.000

ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΜΕΑ Β)

2.930.500

Τοµέας Γ) Επιλέξιµες δραστηριότητες: Βελτίωση της ποιότητας ελαιολάδου και επιτραπέζιας ελιάς (Χρηµατοδότηση
από Ε.Ε. 75%, Εθνική 12,5%, ίδια συµµετοχή 12,5%. Για πάγια 100% από Ε.Ε.)
Υποτοµέας γ)i Επιλέξιµες δραστηριότητες σύµφωνα µε τον 2080/05: Βελτίωση των συνθηκών καλλιέργειας, συγκοµιδής,
παράδοσης και αποθήκευσης των ελιών πριν από τη µεταποίησή τους
Υλοποιούµενες δραστηριότητες
α) Εφοδιασµός παραγωγών µε ελαιοραβδιστικά, ελαιοδίκτυα συγκοµιδής, εξοπλισµού κλαδέµατος
β) Στέγαστρα εξωτερικών χώρων δυο ελαιοτριβείων
α) Όπως παραπάνω, εφοδιασµός παραγωγών
β) γ) Προµήθεια και εγκατάσταση συσκευής µέτρησης ελαιοπεριεκτικότητας
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ΟΕΦ
ΕΑΣ Πεζών (5)

Προϋπολογισµός (€)
247.708

ΕΑΣ Σητείας (3)

257.732
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α) Όπως παραπάνω, εφοδιασµός παραγωγών
β) γ) Όπως παραπάνω

ΕΑΣ Μεραµβέλλου (6)

123.711

α) Όπως παραπάνω, εφοδιασµός παραγωγών

ΕΑΣ Μυλοποτάµου (5)

229.360

α) Όπως παραπάνω, εφοδιασµός παραγωγών

ΕΑΣ Στυλίδας

221.649

α) Όπως παραπάνω, εφοδιασµός παραγωγών

ΕΑΣ Έβρου

149.485

ΕΑΣ Μεσολογγίου -

147.000

α) Όπως παραπάνω, εφοδιασµός παραγωγών
β) Κατασκευή στεγάστρου στον εξωτερικό χώρο εργοστασίου, εξοπλισµός αυτόµατης ζύγισης,
πλυντήριο κλωβών και παλετών
γ) Όπως παραπάνω (2 συσκευές)

100.000

Εφοδιασµός 11 επιχειρήσεων µε πλυντήρια κλωβών και παλετών

ΠΕΜΕΤΕ

216.495

α) Όπως παραπάνω, εφοδιασµός παραγωγών

Ελαιοκοµικά 3Π

44.221

Υποσύνολο γ)i

1.737.361,66

Σηµ. Τα δύο πρώτα έτη υλοποίησης του προγράµµατος έχουν δαπανηθεί 585.378 ευρώ για τον εφοδιασµό των ελαιοπαραγωγών µε τα εξής: 864 ελαιοραβδιστικών µηχανών, 5145
ελαιοδικτύων συγκοµιδής, 27906 πλαστικών κλωβών, 28413 σακιών, 350 πλαστικών παλετών, 55 αλυσοπρίονων

Υποτοµέας γ)iii Επιλέξιµες δραστηριότητες σύµφωνα µε τον 2080/05: Βελτίωση των συνθηκών αποθήκευσης και
αξιοποίησης των καταλοίπων (υγρών αποβλήτων) της παραγωγής ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών
Υλοποιούµενες δραστηριότητες
Κατασκευή µονάδας επεξεργασίας αποβλήτων ελαιουργείων δύο φάσεων (µαλακτήρας, αντλία,
φυγοκεντρικός διαχωριστήρας, κεντρικός ηλεκτρικός πίνακας)
Ανάδοχοι:(ΜΙΝΩΙΚΗ CENTRIFUGHE και WESTFALIA SEPARATOR)

ΟΕΦ
ΕΑΣ Πεζών (6)

Προϋπολογισµός (€)
154.639

Κατασκευή και λειτουργία βιολογικού καθαρισµού των αποβλήτων του εργοστασίου
επιτραπέζιων ελιών

ΕΑΣ Μεσολογγίου (7)

53.000

Προµήθεια και εγκατάσταση 12 συσκευών µέτρησης ελαιοπεριεκτικότητας και υγρασίας
σε ισάριθµα πυρηνελαιουργεία

ΣΠΕΛ (1)

257.732

Υποσύνολο γ)iii

465.371

Υποτοµέας γ)iv, Επιλέξιµες δραστηριότητες σύµφωνα µε τον 2080/05: Τεχνική βοήθεια στην ελαιουργική µεταποιητική
βιοµηχανία για τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων
Υλοποιούµενες δραστηριότητες
α) Εγκατάσταση συστηµάτων παροχής Αζώτου στις δεξαµενές ελαιολάδου
β) Εγκατάσταση συστήµατος παρακολούθησης της θερµοκρασίας στους µαλακτήρες
τριών ελαιουργείων
α) όπως παραπάνω
β) όπως παραπάνω
γ) εγκατάσταση φίλτρου γης διατόµων
δ) ζυγιστικό παραλαβής α’ ύλης
Βελτίωση συνθηκών µεταφοράς ελαιοκάρπου ή επιτραπέζιων ελιών
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ΟΕΦ

Προϋπολογισµός (€)

ΕΑΣ Σητείας (4)

206.186

ΕΑΣ Μυλοποτάµου (7)

123.711

ΕΑΣ Μεσολογγίου (7)

80.402

Υποσύνολο γ)iv

410.299
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Υποτοµέας γ)ν Επιλέξιµες δραστηριότητες σύµφωνα µε τον 2080/05: ∆ηµιουργία και βελτίωση χηµικών εργαστηρίων
ανάλυσης παρθένου ελαιολάδου
Υλοποιούµενες δραστηριότητες
ΟΕΦ
α) Εξοπλισµός χηµικού εργαστηρίου (αέριος χρωµατογράφος, φασµατοφωτόµετρο διπλής δέσµης, ΕΑΣ Πεζών (7)
κρυοκυκλοφορητής, θολερόµετρο, φυγόκεντρος, οξυγονόµετρο, αναβάθµιση υγρής χρωµατογραφίας,
µονάδα κλιµατισµού)

Προϋπολογισµός (€)
113.402

α) Εξοπλισµός χηµικού εργαστηρίου (αέριος χρωµατογράφος, συσκευή Ράνσιµατ, αυτόµατο
αναλυτή οξύτητας υπεροξειδίων σαπώνων και πολυφαινολών, συσκευή Soxhlet, συσκευές
ανάλυσης του εδάφους, συσκευές ανάλυσης φύλλων, αυτόµατος εισαγωγέας δειγµάτων
κατάλληλος για τεχνικές υγρής έγχυσης και υπερκείµενης φάσης, πεχάµετρο, µικροσκόπιο,
φασµατοφωτόµετρο, αντλία κενού)

ΕΑΣ Σητείας (5)

206.186

α) Εξοπλισµός χηµικού εργαστηρίου

ΕΑΣ Μεραµβέλλου (7)

170.103

α) Εξοπλισµός χηµικού εργαστηρίου (επαγωγός εστία, αυτόµατος τιτλοδότης, συσκευή
µέτρησης της υγρασίας στο ελαιόλαδο, όργανο αναλύσεων για φυτοφάρµακα στα ελαιόλαδα
ή/και κλίβανος ξήρανσης ή/και πλυντήριο καθαρισµού σκευών ή/και επιταχυντής οξείδωσης
ελαιολάδου, τύπου Rancimat ή/και υδατόλουτρο ή/και εργαστηριακό διαθλασίµετρο ή/και
πεχάµετρο ή/και 4 ups ή άλλος σταθεροποιητής τάσης.

ΕΑΣ Μυλοποτάµου (8)

123.711

α) Εξοπλισµός χηµικού εργαστηρίου

ΕΑΣ Μεσολογγίου (8)

100.000

Υποσύνολο γ)v

713.402

Υποτοµέας γ)vi Επιλέξιµες δραστηριότητες σύµφωνα µε τον 2080/05: ∆ηµιουργία και κατάρτιση οµάδας δοκιµαστών
οργανοληπτικών χαρακτηριστικών παρθένου ελαιολάδου (πάνελ τεστ)
Υλοποιούµενες δραστηριότητες
∆ηµιουργία και κατάρτιση οµάδας δοκιµαστών οργανοληπτικών χαρακτηριστικών

ΟΕΦ
ΟΕΦ Μεραµβέλλου

Προϋπολογισµός (€)
53.333

παρθένου ελαιολάδου (πάνελ τεστ)
Υποσύνολο γ)vi

53.333

ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΜΕΑ Γ)

3.379.767

ΤΟΜΕΑΣ ∆) Επιλέξιµες δραστηριότητες σύµφωνα µε τον 2080/05: Ιχνηλασιµότητα, πιστοποίηση και προστασία της
ποιότητας των ελαιολάδων και των επιτραπέζιων ελιών (χρηµατοδότηση:50% κοινοτική +25% Εθνική
+25% ιδία συµµετοχή)
Υποτοµέας δ)i Επιλέξιµες δραστηριότητες σύµφωνα µε τον 2080/05: Συστήµατα που επιτρέπουν την ιχνηλασιµότητα των
προϊόντων από τον ελαιοκαλλιεργητή έως τη συσκευασία και την επισήµανση
Υλοποιούµενες δραστηριότητες
Σύστηµα ιχνηλασιµότητας:Πάγιος εξοπλισµός, αυτοµατισµοί και λογισµικό τυποποιητήριου
και ελαιουργείων το οποίο συνδέει κάθε παρτίδα συσκευασµένου ελαιολάδου µε τις αντίστοιχες
παρτίδες παραγωγής των ελαιουργείων και την κάθε µια από αυτές µε τις πλήρεις καλλιεργητικές
πρακτικές των ελαιοπαραγωγών που έχουν ενταχθεί στην ολοκληρωµένη διαχείριση

ΟΕΦ
ΕΑΣ Πεζών (8)

Προϋπολογισµός (€)
300.000

Όπως παραπάνω

ΕΑΣ Σητείας (6)

700.000

Όπως παραπάνω

ΕΑΣ Μεραµβέλλου

240.000

Όπως παραπάνω

ΕΑΣ Μυλοποτάµου

320.000

Όπως παραπάνω, εγκατάσταση και εφαρµογή στο τυποποιητήριο της εταιρείας ΚΡΗΤΙΚΗ ΓΗ

Ελαιοκοµικά 3Π

112.000

Όπως παραπάνω, προσαρµογή στο εργοστάσιο επιτραπέζιων ελιών. ∆ιασύνδεση του συστήµατος
ΕRP µε το σύστηµα ιχνηλασιµότητας

ΕΕΣ Στυλίδας

170.000

Υποσύνολο δ)i

1.842.000
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Υποτοµέας δ)ii Επιλέξιµες δραστηριότητες σύµφωνα µε τον 2080/05: ∆ηµιουργία και διαχείριση συστηµάτων πιστοποίησης
της ποιότητας, µε βάση σύστηµα ανάλυσης κινδύνου και κρίσιµων σηµείων ελέγχου (HACCP)
Υλοποιούµενες δραστηριότητες
Σχεδιασµός, πλήρης ανάπτυξη, αγορά απαραίτητων µικροοργάνων/συσκευών και πιστοποίηση
των συστηµάτων HACCP-ISO 22000, IFS, ISO 9001: 2000

ΟΕΦ
ΕΑΣ ΠΕΖΩΝ (9)

Προϋπολογισµός (€)
68.000

Όπως παραπάνω

ΕΑΣ Σητείας (7)

400.000

Υποστήριξη και ανάπτυξη της διαπίστευσης του χηµικού εργαστηρίου

ΕΑΣ Σητείας (8)

60.000

Σύστηµα ιχνηλασιµότητας τυποποιητηρίου και αυτόµατης επικόλλησης ειδικών ετικεττών παρτίδας

ΕΑΣ Μεραµβέλλου

60.000

Σύατηµα περιβαλλοντικής διαχείρισης σύµφωνα µε το πρότυπο EN ISO 14001

ΕΕΣ Στυλίδας

35.000

Υποσύνολο δ)ii

623.000

ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΜΕΑ ∆)

2.465.000

ΤΟΜΕΑΣ Ε) Επιλέξιµες δραστηριότητες σύµφωνα µε τον 2080/05: ∆ιάδοση πληροφοριών σχετικά µε τις
δραστηριότητες των ΟΕΦ (χρηµατοδότηση:50% Κοινοτική +25% Εθνική +25% Ίδια συµµετοχή)
Υποτοµέας ε)i Επιλέξιµες δραστηριότητες σύµφωνα µε τον 2080/05: ∆ιάδοση πληροφοριών σχετικά µε τις δραστηριότητες
των ΟΕΦ
Υλοποιούµενες δραστηριότητες
α) Επισκέψεις ξένων δηµοσιογράφων και υπεύθυνων αγορών καταναλώτριων χωρών
β) Έκδοση ενηµερωτικού ξενόγλωσσου έντυπου ή/και οπτικοακουστικού υλικού. (Ανάδοχος:ΟΠΕ)

ΟΕΦ

Προϋπολογισµός (€)

ΕΑΣ Σητείας (9)

100.000

Όπως παραπάνω

ΕΕΣ Στυλίδας (6)

40.000

Όπως παραπάνω

ΠΕΜΕΤΕ (3)

60.000

Υποσύνολο ε)i

200.000

Υποτοµέας ε)ii Επιλέξιµες δραστηριότητες σύµφωνα µε τον 2080/05: ∆ηµιουργία και ενηµέρωση δικτυακού τόπου σχετικού
µε τις δραστηριότητες των ΟΕΦ
Υλοποιούµενες δραστηριότητες
Πλήρης σχεδιασµός, ανάπτυξη και συντήρηση διαδικτυακού τόπου για 3 χρόνια

ΟΕΦ
ΕΑΣ Πεζών (10)

Πλήρης σχεδιασµός, ανάπτυξη και συντήρηση διαδικτυακού τόπου για 3 χρόνια

ΕΑΣ Σητείας (10)

40.000

Πλήρης σχεδιασµός, ανάπτυξη και συντήρηση διαδικτυακού τόπου για 3 χρόνια

ΕΑΣ Μεραµβέλλου (11)

40.000

Πλήρης σχεδιασµός, ανάπτυξη και συντήρηση διαδικτυακού τόπου για 3 χρόνια

ΕΑΣ Μυλοποτάµου (10)

55.000

Πλήρης σχεδιασµός, ανάπτυξη και συντήρηση διαδικτυακού τόπου για 3 χρόνια (6 websites)

ΠΕΜΕΤΕ (4)

80.000

Υποσύνολο ε)ii

255.000

ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΜΕΑ Ε)

455.000

Εκκινώντας από το δεδοµένο ότι ο µέσος όρος των
10 προγραµµάτων των οποίων είναι σύµβουλος η
ΑΞΙΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ αντιστοιχούν στο 24,06% του συνολικού εθνικού προϋπολογισµού, αξίζει να εστιάσει
η ανάλυση στην επί µέρους κατανοµή των πέντε τοµέων και υποτοµέων δραστηριοτήτων. Από τον παρακάτω πίνακα προκύπτει ότι οι (υπο)τοµείς και δραστηριότητες στις οποίες τα 10 προγράµµατα των οποίων είναι σύµβουλος η ΑΞΙΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ έχουν αναλογικά τα µικρότερα µερίδια στον εθνικό προϋπολογισµό των 24 ΟΕΦ (κάτω του 70% του µ.ο. 24,06%)
και σηµειώνονται µε κόκκινο χρώµα είναι: Η εκπόνηση µελετών (α)ii), οι πρακτικές επιδείξεις τεχνικών
ελαιοκαλλιέργειας (β)iv), η βελτίωση ποικιλιών ελαιώνων (γ)ii), η κατάρτιση πάνελ τεστ (γ)vi), η δηµιουργία συστηµάτων παρακολούθησης της τήρησης
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Προϋπολογισµός (€)
40.000

των προτύπων γνησιότητας (δ)iii) και η διάδοση πληροφοριών για το έργο των ΟΕΦ (ε)i).
Αντιθέτως οι δραστηριότητες (υποτοµείς) που
έχουν αναλογικά τα µεγαλύτερα µερίδια στον εθνικό
προϋπολογισµό των 24 ΟΕΦ (άνω του 130% του µ.ο.
24,06%) και σηµειώνονται µε πράσινο χρώµα είναι:
Η βελτίωση συνθηκών ελαιοκαλλιέργειας (γ)i), η
παροχή τεχνικής βοήθειας στη µεταποιητική βιοµηχανία σχετικά µε την ποιότητα των προτύπων (γ)iv),
η δηµιουργία συστηµάτων πιστοποίησης της ποιότητας (δ)ii) και η δηµιουργία διαδικτυακών τόπων website (ε)ii).
Οι υπόλοιπες δράσεις (υποτοµείς) κινούνται κοντά στο µέσο όρο. Ενδιαφέρον επίσης θα είχε η κατανοµή µεταξύ παγίων και υπηρεσιών, δυστυχώς όµως
δεν διαθέτουµε τα απαραίτητα στοιχεία.
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Συγκεντρωτικά και συγκριτικά στοιχεία των 24 προγραµµάτων
10 ΟΕΦ (ΑΞΙΟΝ)

14 ΟΕΦ (ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ)

24 ΟΕΦ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ)

ΠΟΣΟ

% ΕΠΙ ΤΩΝ 24 ΟΕΦ

ΠΟΣΟ

% ΕΠΙ ΤΩΝ 24 ΟΕΦ

ΠΟΣΟ

% ΕΠΙ ΤΩΝ 24 ΟΕΦ

ΤΟΜΕΑΣ Α)
Υποτοµέας α)i
Υποτοµέας α)ii
ΤΟΜΕΑΣ B)
Υποτοµέας β)i
Υποτοµέας β)ii
Υποτοµέας β)iii
Υποτοµέας β)iv
ΤΟΜΕΑΣ Γ)
Υποτοµέας γ)i
Υποτοµέας γ)ii
Υποτοµέας γ)iii
Υποτοµέας γ)iv
Υποτοµέας γ)v
Υποτοµέας γ)vi
ΤΟΜΕΑΣ ∆)
Υποτοµέας δ)i
Υποτοµέας δ)ii
Υποτοµέας δ)iii
ΤΟΜΕΑΣ E)
Υποτοµέας ε)i
Υποτοµέας ε)ii

350.000
175.000
175.000
2.930.500
325.000
764.500
180.000
1.661.000
3.379.766
1.737.361
0
465.371
410.299
713.402
53.333
2.465.000
1.842.000
623.000
0
455.000
200.000
255.000

15,41%
23,54%
11,45%
19,10%
19,35%
21,01%
28,30%
17,70%
33,00%
43,45%
0,00%
19,64%
38,97%
30,49%
15,15%
24,07%
20,79%
57,53%
0,00%
26,26%
15,41%
58,62%

1.921.761
568.421
1.353.340
12.408.927
1.354.970
2.875.000
456.000
7.722.957
6.861.136
2.261.199
128.300
1.903.840
642.489
1.626.628
298.680
7.775.951
7.015.971
459.980
300.000
1.277.632
1.097.622
180.010

84,59%
76,46%
88,55%
80,90%
80,65%
78,99%
71,70%
82,30%
67,00%
56,55%
100,00%
80,36%
61,03%
69,51%
84,85%
75,93%
79,21%
42,47%
100,00%
73,74%
84,59%
41,38%

2.271.761
743.421
1.528.340
15.339.427
1.679.970
3.639.500
636.000
9.383.957
10.240.902
3.998.560
128.300
2.369.211
1.052.788
2.340.030
352.013
10.240.951
8.857.971
1.082.980
300.000
1.732.632
1.297.622
435.010

5,70%
1,87%
3,84%
38,52%
4,22%
9,14%
1,60%
23,56%
25,71%
10,04%
0,32%
5,95%
2,64%
5,88%
0,88%
25,71%
22,24%
2,72%
0,75%
4,35%
3,26%
1,09%

ΣΥΝΟΛΟ

9.580.266

24,06%

30.245.406

75,94%

39.825.672

100%

Τέλος, όλα τα παραπάνω δεδοµένα είναι µεν χρήσιµα και ενδεικτικά, όµως αυτό που θα είχε τη µεγαλύτερη αξία είναι µια ολοκληρωµένη και αντικειµενική αξιολόγηση των δραστηριοτήτων όλων των προγραµµάτων, τα οποία ας µην ξεχνάµε ότι από την αρχή που θεσπίστηκαν έχουν απορροφήσει το συνολι-

κό ποσό των 46.627.402 € µόνο από κοινοτική χρηµατοδότηση, δηλαδή το παρακράτηµα της ενίσχυσης
των παραγωγών, χωρίς να υπολογίζουµε την επιπρόσθετη (περίπου 20%) κρατική χρηµατοδότηση και την
ίδια συµµετοχή των φορέων.
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5 Ενώσεις Α.Σ.
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