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Δράση Εii: Ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας
τροφίμων στο ελαιοτριβείο της ΟΕΦ σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000:2018
Σκοπός της δράσης είναι η ανάπτυξη και η εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας 
τροφίμων και η πιστοποίηση του ελαιοτριβείου σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000:2018.

ΤΟΜΕΑΣ  ΣΤ
ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΟΕΦ

Δράση ΣΤi: Διάδοση πληροφοριών σχετικά με τις δραστηριότητες της ΟΕΦ
Σκοπός της δράσης είναι η ενημέρωση των παραγωγών της Οργάνωσης Παραγωγών, της τοπικής 
κοινωνίας στην περιοχή της Λέσβου, των συνεργατών του συνεταιρισμού αλλά και του ευρύτερου 
κοινού σχετικά με το σκοπό και τα αποτελέσματα των δράσεων του Προγράμματος που υλοποιεί η 
ΟΕΦ ΑΣ Αγίας Παρασκευής.

Δράση ΣΤii: Επέκταση και ανανέωση διαδικτυακού τόπου με πληροφορίες για τις δράσεις 
του προγράμματος
Σκοπός της δράσης είναι η δημιουργία και η ενημέρωση της ιστοσελίδας του ΑΣ Αγίας Παρασκευής 
με τα αποτελέσματα του έργου είναι βασικό εργαλείο για την εξωστρέφεια, την επικοινωνία και την 
προβολή των δράσεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος Εργασίας.

Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΩΝ
ΦΟΡΕΩΝ (Ο.Ε.Φ.) ΤΟΥ

ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΠΡΟΓΡΑμμΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2021-2022

«Πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. και την Ελλάδα
Καν. (ΕΚ) 611/2014 και 615/2014, Δράση Στ.i του εγκεκριμένου προγράμματος με την υπ’ αριθ. 854/86909/4.08.2021

Απόφαση της Προϊσταμένης Γενικής Δ/νσης Τροφίμων του ΥΠΑΑΤ»

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ  ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ  ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ



Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Αγίας Παρασκευής είναι από τους παλιό-
τερους και μεγαλύτερους συνεταιρισμούς στο νησί αφού η παρουσία 
του υπάρχει από το 1939. Ο συνεταιρισμός βρίσκεται στην ομώνυμη 
περιοχή, βορειοδυτικά της Λέσβου, με τα μέλη του να καλύπτουν μια 
μεγάλη περιοχή στην ευρύτερη τοποθεσία της Καλλονής και δραστη-
ριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία ελαιολάδου, στην παραλαβή 
αιγοπρόβειου γάλακτος και στο εμπόριο ζωοτροφών.

Ο συνεταιρισμός αναγνωρίστηκε για πρώτη φορά ως Οργάνωση Παραγωγών (Ο.Π.) Ελαιολάδου 
το 2021, με 82 ελαιοπαραγωγούς ιδρυτικά του μέλη, με σκοπό την ανάπτυξη κοινών δραστηριοτή-
των για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ελαιοκαλλιέργειας και την αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας και παραγωγικότητάς τους. Για τους σκοπούς αυτούς έχει υποβάλει ένα διετές 
επιχειρησιακό πρόγραμμα, το οποίο αναμένεται να έχει σημαντικά αποτελέσματα για τους παραγω-
γούς και την περιοχή. Τα 82 μέλη της Ο.Π. καταλαμβάνουν στην ευρύτερη περιοχή μια έκταση πε-
ρίπου 5.000 στρεμμάτων ελαιώνων και πάνω από 72.000 ελαιόδεντρα. Τα μέλη της ΟΕΦ παράγουν 
συνολικά πάνω από 70-80 τόνους ελαιολάδου ετησίως. Βασικοί σκοποί της ΟΠ είναι:

•	 η	 ανάπτυξη	 κοινών	 δραστηριοτήτων	 για	 τη	 βελτίωση	 των	 περιβαλλοντικών	
επιπτώσεων της ελαιοκαλλιέργειας.

•	 η	μείωση	του	κόστους	παραγωγής	και	η	βελτίωση	της	ανταγωνιστικότητας
 και παραγωγικότητάς τους.
•	 η	βελτίωση	και	πιστοποίηση	της	ποιότητας	του	παραγόμενου	ελαιολάδου.
•	 ο	εκσυγχρονισμός	της	υφιστάμενης	υποδομής	του	ελαιοτριβείου.
•	 η	εκπαίδευση	και	κατάρτιση	των	παραγωγών-μελών	της	Ο.Π.
•	 η	διάχυση	πληροφόρησης	σχετικά	με	τα	αποτελέσματα	του	Προγράμματος
 Εργασίας.

ΠΡΟΓΡΑμμΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2021-2022

Το Πρόγραμμα Εργασίας της Ο.Ε.Φ. ΑΣ Αγίας Παρασκευής για τη χρονική περίοδο 2021-2022 
βασίζεται στους Κανονισμούς (ΕΕ) 611/2014 & 615/2014 της Επιτροπής, σχετικά με τις Οργανώσεις 
Ελαιουργικών Φορέων, τα οικεία προγράμματα εργασίας και τη χρηματοδότησή τους. Περιλαμβά-
νει μια σειρά δράσεων οι οποίες αποτελούν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την αντιμετώπιση των 
βασικών προβλημάτων της ελαιοκομίας που αντιμετωπίζει η περιοχή. Αναλυτικά οι δραστηριότη-
τες είναι οι παρακάτω:

ΤΟΜΕΑΣ  Β
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

Δράση Βii.1: Εναλλακτική διαχείριση ελαιοκλαδεμάτων
Σκοπός της δράσης είναι η επιδεικτική χρήση της αξιοποίησης των κλαδιών που προκύπτουν από 
το κλάδεμα των ελαιοδένδρων, με παρεμβάσεις φιλοπεριβαλλοντικής διαχείρισης των κλαδεμά-
των, με σκοπό την αύξηση της οργανικής ουσίας στο έδαφος.

Δράση Bii.2: Εφαρμογή τεχνητών αγροδασοπονικών πρακτικών για τη βελτίωση
της γονιμότητας του εδάφους ελαιώνων
Ανάδειξη της ωφέλειας που μπορεί να προκύψει ταυτόχρονα στους ελαιώνες και την κτηνοτροφία 
μέσα από κατάλληλα μεθοδευμένη διαχείριση ελαιοκομικών και κτηνοτροφικών πρακτικών. Για 
τη δράση αυτή γίνεται σπορά των ελαιώνων με μίγμα βρώμης και βίκου, το οποίο στη συνέχεια 
βόσκεται από τα αιγοπρόβατα, ενώ παράλληλα το έδαφος εμπλουτίζεται με τα απαραίτητα θρεπτικά 
στοιχεία. 

Δράση Biv: Ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης
σύμφωνα με το πρότυπο Agro 2.1 & 2.2
Σκοπός της δράσης είναι η προώθηση της εφαρμογής φιλικών προς το περιβάλλον συστημάτων-
διαχείρισης της ελαιοκαλλιέργειας με στόχο, αφενός την παραγωγή υψηλών προδιαγραφών ελαι-
οκάρπου και αφετέρου την άσκηση ορθών γεωργικών πρακτικών στην ελαιοκαλλιέργεια αλλά και 
την εκπαίδευση των παραγωγών στις σύγχρονες τάσεις που ορίζει άλλωστε και η περιβαλλοντική 
κατεύθυνση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Το τελικό αποτέλεσμα είναι η πιστοποίηση των ελαι-
οπαραγωγών σύμφωνα με το εθνικό πρότυπο Agro.

ΤΟΜΕΑΣ  Γ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΤΗΣ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ

Δράση Γiii.1: Εκπαίδευση παραγωγών σε αειφόρες τεχνικές ελαιοκαλλιέργειας
Σκοπός της δράσης είναι η διάδοση της γνώσης και της πληροφορίας για τις νέες τεχνικές καλ-
λιέργειας της ελιάς μέσω εκπαιδευτικών σεμιναρίων και επιτόπιων εκπαιδεύσεων σε ελαιο-
παραγωγούς. Με τον τρόπο αυτό προβάλλεται η βιώσιμη διαχείριση της ελαιοκαλλιέργειας με 
καινοτόμες πρακτικές οι οποίες, αφενός αυξάνουν τις αποδόσεις και αφετέρου ελαχιστοποιούν τις 
αρνητικές συνέπειες της ελαιοκαλλιέργειας στο περιβάλλον.

Δράση Γiii.2: Επιδεικτική χρήση τεχνικών κλαδέματος τοπικών ποικιλιών ελιάς
Μέσω της δράσης αυτής θα γίνει διάδοση της γνώσης και της πληροφορίας για τεχνικές καλλι-
έργειας κλαδέματος των τοπικών ποικιλιών ελιάς της Λέσβου: Αδραμυτινή και Βαλανολιά (Κολο-
βή). Για τον λόγο αυτό, θα γίνουν επιδεικτικά έργα από έμπειρο πρακτικό κλαδευτή, τα οποία θα 
συμπληρωθούν από θεωρητική και πρακτική κατάρτιση από ειδικό εμπειρογνώμονα στον τομέα 
του κλαδέματος ελιών.

ΤΟΜΕΑΣ  Δ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ
ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ

Δράση Δi: Βελτίωση των συνθηκών συγκομιδής, παράδοσης και αποθεματοποίησης
των ελιών πριν από τη μεταποίησή τους
Σκοπός της δράσης είναι η βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου ελαιολάδου κατά τη συγκο-
μιδή των ελιών με τη διανομή στους παραγωγούς κατάλληλων ελαιοδικτυών.

Δράση Δiv.1: Βελτίωση υποδομών και εξοπλισμού σε μονάδα επεξεργασίας ελαιοκάρπου
για τη διασφάλιση της ποιότητας του ελαιολάδου
Σκοπός της δράσης είναι βελτίωση των υποδομών και του διαθέσιμου εξοπλισμού στο ελαιουρ-
γείο της ΟΕΦ ΑΣ Αγίας Παρασκευής, με την προμήθεια κατάλληλων παγίων, με στόχο την παρα-
γωγή ελαιολάδου με υψηλά ποιοτικά χαρακτηριστικά αλλά και τη διασφάλιση των κατάλληλων 
συνθηκών  ασφάλειας και υγιεινής του παραγόμενου τροφίμου.

ΤΟΜΕΑΣ  Ε
ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ

Δράση Ei: Ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση συστήματος εσωτερικής ιχνηλασιμότητας
Σκοπός της δράσης είναι η ανάπτυξη, εφαρμογή, και πιστοποίηση συστήματος ιχνηλασιμότητας 
στο ελαιοτριβείο της ΟΕΦ το οποίο θα συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου 
ISO 22005:2007.


