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Η Α.Σ.Ο.Ε.Δ. ΒΙΑΝΝΟΥ (Αγροτική Συνεταιριστική Οργάνωση Eλαιοπαραγωγών 
Δήμου Βιάννου) εδρεύει στην Άνω Βιάννο. Ο Δήμος Βιάννου έχει έκταση 221.539 
στρεμμάτων, 5.500 κατοίκους και περιλαμβάνει τα δημοτικά διαμερίσματα Αγίου 
Βασιλείου, Αμιρών, Αφρατίου, Βαχού, Εμπάρου, Καλαμίου, Κάτω και Άνω Βιάννου, 
Κάτω Σύμης, Κεφαλοβρυσίου, Μάρθας, Μιλλιαράδων, Ξενιάκου, Πεύκου, Συκολόγου 
και Χόνδρου.

Κύρια δραστηριότητα του Συνεταιρισμού είναι η λειτουργία του ελαιοτριβείου, του
τυποποιητήριου ελαιολάδου και η εμπορία του παραγόμενου ελαιολάδου.

Η Α.ΣΟ.Ε.Δ Βιάννου συντονίζει την συγκομιδή του ελαιοκάρπου των μελών του,
προσφέρει υπηρεσίες άλεσης του ελαιοκάρπου, συλλέγει το παραχθέν ελαιόλαδο και
το αποθηκεύει σε ιδιόκτητες δεξαμενές.
Το ελαιόλαδο της περιοχής μπορεί να έχει χαρακτηρισμό ΠΟΠ, με την ονομασία
ΠΟΠ Βιάννος Ηρακλείου Κρήτης.

Οι εγκαταστάσεις της Α.Σ.Ο.Ε.Δ. Βιάννου αποτελούνται από δύο κτιριακά
συγκροτήματα, όπου το ένα κτήριο περιλαμβάνει το ελαιουργείο καθώς και δεξαμενές
αποθήκευσης για το λάδι, ενώ στο άλλο βρίσκεται η μονάδα της τυποποίησης.

Το ελαιοτριβείο είναι εγκατεστημένο σε ιδιόκτητο γήπεδο συνολικού εμβαδού περί τα
6.000m2 ενώ οι κτιριακές υποδομές έχουν εμβαδόν περί τα 800m2.

Διαθέτει δυο γραμμές παραγωγής συνολικής πραγματικής δυναμικότητας 7.000
κιλών ελαιοκάρπου ανά ώρα (3.500 κιλά ανά γραμμή).
Το τυποποιητήριο του ελαιολάδου βρίσκεται σε άλλο κτίριο από το ελαιοτριβείο,
συνολικού εμβαδού 150m2.

Η μονάδα τυποποίησης έχει την δυνατότητα να εμφιαλώσει περίπου χίλιους
περιέκτες την ώρα, ποσότητα που κυμαίνεται ανάλογα με το είδος και τον όγκο των
δοχείων ή των φιαλών.

Η Α.ΣΟ.Ε.Δ Βιάννου αναγνωρίστηκε ως Οργάνωση Παραγωγών (ΟΠ) Ελαιολάδου
και Επιτραπέζιων Ελιών κατά την έννοια του Καν. (ΕΕ) 1308/2013 και σύμφωνα με
την ΥΑ 397/18265/16.02.17, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Η Α.ΣΟ.Ε.Δ Βιάννου / ΟΠ εντάχθηκε στο Πρόγραμμα του Κανονισμού (Ε.Ε)
611/2014 για την περίοδο 2018–2021
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Δράση Περιγραφή 1ο

έτος
2ο

έτος
3ο

έτος

Βii.1 Προστασία από τη διάβρωση και την 
ερημοποίηση

✓ ✓

Βii.2 Αυτοδύναμα Συστήματα βιώσιμης 
διαχείρισης

✓ ✓ ✓

Βii.3 Ορθές πρακτικές φυτοπροστασίας 
σημαντικών τοπικών εχθρών / 
ασθενειών με χρήση φιλικών μέσων

✓ ✓

Βiii Εποχιακή παρατήρηση της εξέλιξης 
του δάκου 

✓ ✓ ✓

Biv Εφαρμογή και πιστοποίηση 
ολοκληρωμένης διαχείρισης στην 
καλλιέργεια της ελιάς

✓ ✓ ✓

Γi Εξοικονόμηση υδάτινων πόρων ✓ ✓ ✓
Γiii.1 Μοντέλα διαχείρισης ελαιώνων –

Πρακτικές επίδειξης νέων τεχνικών 
ελαιοκαλλιέργειας προσαρμοσμένων 
στις ανάγκες της περιοχής

✓ ✓

Γiii.2 Επιδεικτική χρήση σύγχρονων 
πρακτικών και μέσων συγκομιδής 

✓ ✓

Γiii.3 Επιδεικτική αξιοποίηση υπολειμμάτων 
κλαδέματος με θρυμματισμό και 
επαναχρησιμοποίηση στους ελαιώνες

✓ ✓

Γiv Δημιουργία και λειτουργία κέντρου 
πληροφόρησης, κατάρτισης και 
επικοινωνίας

✓ ✓

Συνοπτική περιγραφή των Δράσεων του Προγράμματος 
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Δράση Περιγραφή 1ο

έτος
2ο

έτος
3ο

έτος
Δi Προμήθεια εξοπλισμού για την βελτίωση των 

συνθηκών συγκομιδής, μεταφοράς και 
παράδοσης του ελαιοκάρπου

✓ ✓

Δiv1 Προμήθεια Εξοπλισμού για την βελτίωση της 
ποιότητας της παραγωγής  και αποθήκευσης 
ελαιολάδου  στο ελαιοτριβείο της ΟΕΦ ΑΣ 
ΒΙΑΝΝΟΥ 

✓ ✓ ✓

Δiv.2 Τεχνική βοήθεια για την βελτίωση της 
ποιότητας στην παραγωγή και την τυποποίηση 
ελαιολάδου

✓ ✓ ✓

Εi Ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση
συστήματος ιχνηλασιμότητας στο ελαιοτριβείο 
της ΟΕΦ ΑΣ ΒΙΑΝΝΟΥ

✓ ✓ ✓

Εii1 Βελτίωση, εφαρμογή και πιστοποίηση
συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας
τροφίμων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO
22000:2005 στο ελαιοτριβείο της ΟΕΦ ΑΣ
Βιάννου

✓ ✓ ✓

Εii2 Βελτίωση, εφαρμογή και πιστοποίηση
συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας
τροφίμων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO
22000:2005 στο τυποποιητήριο της ΟΕΦ ΑΣ
Βιάννου

✓ ✓ ✓

Εiii. Παρακολούθηση της ποιότητας του ελαιολάδου
που παράγεται από την ΟΕΦ ΑΣ Βιάννου

✓ ✓

Στi Διάδοση πληροφοριών σχετικά με τις
δραστηριότητες του Προγράμματος

✓ ✓ ✓

Στii. Δημιουργία και λειτουργία δικτυακού τόπου για
την διάδοση πληροφορικών σχετικά με τις
δραστηριότητες του προγράμματος

✓ ✓
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 
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Δράση Βii1
Προστασία από τη διάβρωση και την ερημοποίηση

Η υλοποίηση της Δράσης αυτής ξεκίνησε το 1ο έτος του προγράμματος, και θα
συνεχισθεί και κατά το 3ο έτος.

Προκειμένου να επισημανθούν οι κίνδυνοι διάβρωσης, και να εφαρμοσθούν για
την αντιμετώπιση της οι κατάλληλες καλλιεργητικές πρακτικές, επιλέχθηκαν
τρεις αντιπροσωπευτικοί αγροί μελών της οργάνωσης.

Για κάθε έναν από τους αγρούς αυτούς εκτιμήθηκε ο βαθμός επικινδυνότητας
εδαφικής διάβρωσης και επισημάνθηκαν οι κυριότεροι παράγοντες που την
επιταχύνουν :

Μεγάλες εδαφικές κλίσεις, αμμώδη εδάφη, μικρή εδαφοκάλυψη, μικρό ποσοστό
οργανικής οργανικής ουσίας του εδάφους, μη τήρηση ακαλλιέργητων
περιθωρίων ελαιοτεμαχίων, έλλειψη κατευθυνόμενης ροής βρόχινου νερού
εντός των ελαιοτεμαχίων, λανθασμένες καλλιεργητικές πρακτικές.

Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών στους πιλοτικούς
ελαιώνες καταρτίστηκε καλλιεργητικό πλάνο και έγιναν οι απαραίτητες
ενέργειες, οι οποίες κοινοποιούνται στα μέλη της ΟΠ :

Διατήρηση και βελτίωση αναβαθμίδων, σπορά βίκου, προσθήκη κοπριάς
– κόμποστ μετά από ανάλυση εδάφους, τήρηση ακαλλιεργήτων
περιθωρίων, δημιουργία αύλακων ροής νερού, τήρηση αειφορικών
καλλιεργητικών πρακτικών ζιζανιοκτονίας και φυτοπροστασίας.
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Επιδεικτικοί ελαιώνες δράσης και καλλιεργητικό πλάνο ελαιώνα

Δράση Βii1
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Δράση Βii2
Αυτοδύναμα συστήματα διαχείρισης 

Η δράση αυτή υλοποιείται, σε όλα τα έτη του προγράμματος

Η δράση αυτή αφορά τον συνδυασμό της ελαιοκαλλιέργειας με 
άλλες καλλιέργειες, με σκοπό την αειφορεία που επιτυγχάνεται με:

 Αξιοποίηση και εφαρμογή υψηλού ποσοστού οργανικής ύλης
/ ουσίας στον ελαιώνα.

 Διατήρηση / προστασία και αύξηση βιοποικιλότητας.
 Αύξηση της γονιμότητας του εδάφους.
 Μείωση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (μείωση εισροών /

αύξηση αποθήκης διοξειδίου του άνθρακα).

Η δράση αυτή εφαρμόζεται σε δύο επιδεικτικούς ελαιώνες και οι
παραγωγοί της Οργάνωσης ενημερώνονται για:

 τις πρακτικές που θα εφαρμοσθούν

 Τα αποτελέσματά τους

Για την εφαρμογή της Δράσης αυτής έγινε προμήθεια ενός τρακτέρ
το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την συγκαλλιέργεια, καθώς και την
άλεση ελαιοκλάδων και την ενσωμάτωση τους στους ελαιώνες για
αύξηση της οργανικής ουσίας.
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Δράση Βii2

Επίσκεψη σε επιδεικτικό ελαιώνα
Κλάδεμα ελαιόδεντρου και αξιοποίηση φύλλων ελιάς
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Δράση Βii. 3
Ορθές πρακτικές φυτοπροστασίας σημαντικών 
τοπικών εχθρών / ασθενειών με χρήση φιλικών 
μέσων

Η δράση αυτή ξεκίνησε το 2ο έτος και θα ολοκληρωθεί το 3ο έτος. 

Στα πλαίσια της υλοποίησης της Δράσης, έγινε αναγνώριση και 
καταγραφή των σπουδαιότερων εχθρών και ασθενειών  στην περιοχή 
της Οργάνωσης  καθώς και των κυριότερών πρακτικών 
αντιμετώπισης τους. 

Διαπιστώθηκε ότι οι κυριότεροι εχθροί και ασθένειες ήταν :
o Δάκος ελιάς
o Καρκινώματα
o Πυρηνοτρήτης

ενώ επισημάνθηκαν κάποιες μη ορθές πρακτικές αντιμετώπισης τους
:
o Άκαιροι ψεκασμοί
o Χρήση λάθος σκευασμάτων
o Ελλιπείς καλλιεργητικές πρακτικές αντιμετώπισης, όπως πχ οι 

κλαδευτικές επεμβάσεις

Έγινε πιλοτική εφαρμογή των Ορθών πρακτικών αντιμετώπισης 
εχθρών και ασθενειών και η μεθοδολογία – αποτελέσματα 
κοινοποιούνται στα μέλη της ΟΠ.

Για την εφαρμογή των ορθών πρακτικών αντιμετώπισης των εχθρών
και των ασθενειών, έγιναν οι ακόλουθες ενέργειες :
Δειγματοληψίες εκτίμησης προσβολής, παγιδοθεσία, διαχωρισμός της
περιοχής σε θύλακες με ομοειδή χαρακτηριστικά, έκδοση
Ανακοινώσεων – Ατομικών Οδηγιών Εργασίας και υλοποίηση
οργανωμένων εκπαιδεύσεων των παραγωγών
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Δράση Βii.3

Διαχωρισμός της περιοχής σε θύλακες και παγίδα τύπου Δέλτα.
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Δράση Βiii. 
Εποχιακή παρατήρηση της εξέλιξης του δάκου

Η δράση αυτή υλοποιείται κάθε έτος, σε όλα τα έτη του προγράμματος
και περιλαμβάνει την παρακολούθηση του πληθυσμού του δάκου, το
επίπεδο προσβολής του ελαιοκάρπου, την εξαγωγή συμπερασμάτων
και την ενημέρωση των παραγωγών.

Για την υλοποίηση της Δράσης έγιναν οι ακόλουθες ενέργειες :

o Συγκρότηση δικτύου παρακολούθησης δακοπληθυσμού.
o Τοποθέτηση παγίδων παρακολούθησης McPhail.
o Μέτρηση αριθμού και παραμέτρων δακοπληθυσμού ανά εβδομάδα

από Ιούνιο έως Οκτώβριο, με μέτρηση του αριθμού δάκων ανά
παγίδα, του ποσοστού θηλυκών εντόμων και του ποσοστού
γόνιμων θηλυκών εντόμων. Τα αποτελέσματα εκφράζονται
συνολικά, αλλά και σε επίπεδο διακριτού γεωγραφικού θύλακα.

o Δειγματοληψίες προσβολής ελαιοκάρπου από τον δάκο σε μηνιαία
βάση, για εκτίμηση του βαθμού προσβολής και λήψη των
απαραίτητων μέτρων.

o Έκδοση ανακοινώσεων προς τα μέλη της ΟΠ ανά εβδομάδα
σχετικά με την πορεία του δάκου ανά περιοχή.

o Συναντήσεις γεωτεχνικού προσωπικού με τους παραγωγούς της
ΟΠ για παροχή γεωτεχνικής υποστήριξης, έκδοση ατομικών
Οδηγιών παρεμβάσεων και κεντρικών ανακοινώσεων.

o Σύνταξη απολογιστικών εκθέσεων, με συνεκτίμηση όλων των
παραμέτρων που αφορούν το έντομο του δάκου, οι οποίες
αποτελούν εργαλείο για την καταπολέμηση του εντόμου στις
επόμενες ελαιοκομικές περιόδους.
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Δράση Βiii. 

Δελτίο παρακολούθησης δακοπληθυσμού , το οποίο εκδίδεται σε 
εβδομαδιαία βάση
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Δειγματοληψία προσβολής ελαιοκάρπου (επάνω)
Λήψη εβδομαδιαίας μέτρησης δακοπληθυσμού (κάτω)

Δράση Βiii. 
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Δράση Βiv
Εφαρμογή και πιστοποίηση ολοκληρωμένης 
διαχείρισης στην καλλιέργεια της ελιάς

H δράση αυτή εφαρμόζεται σε όλα τα μέλη της Οργάνωσης και
τα 3 έτη του Προγράμματος.

Στα πλαίσια της υλοποίησης της Δράσης αυτής έγιναν οι
ακόλουθες ενέργειες :

o Δημιουργία ετήσιου μητρώου με τα επικαιροποιημένα
ελαιοκομικά στοιχεία παραγωγών βάσει ΟΣΔΕ.

o Σύνταξη Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην
ελαιοκαλλιέργεια για την περιοχή της Βιάννου και εποπτεία
ορθής υλοποίησης του από τους παραγωγούς.

o Τακτές εκπαιδεύσεις των παραγωγών, τόσο σε συλλογικό όσο
και σε ατομικό επίπεδο στους αγρούς από γεωπονικό
προσωπικό.

o Έκδοση Οδηγιών Εργασίας και Κεντρικών ανακοινώσεων που
αφορούν επίκαιρες καλλιεργητικές επεμβάσεις.

o Δειγματοληψίες εδάφους και φύλλων και έκδοση ατομικών
οδηγιών λίπανσης.

o Δειγματοληψίες ελαιοκάρπου για διερεύνηση ύπαρξης
υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων πριν την
ελαιοτρίβηση.

o Υποστήριξη στην λήψη πιστοποιητικού Agro 2.1 & 2.2/3
συμμετεχόντων παραγωγών από εγκεκριμένο εξωτερικό
Φορέα Πιστοποίησης.

o Διαρκής γεωπονική παρακολούθηση και σύνταξη
απολογιστικών εκθέσεων για διαρκή βελτίωση του
εφαρμοζόμενου Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης
ελαιοκαλλιέργειας.
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Δράση Βiv

Πιστοποιητικό Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης
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Δράση Γi
Εξοικονόμηση υδάτινων πόρων 

Ο περιορισμός των βροχοπτώσεων στην Ανατολική Κρήτη  κατά τα 

τελευταία έτη και οι προβλεπόμενες συνέπειες της κλιματικής 

αλλαγής, καθιστούν επίκαιρο το θέμα της εξοικονόμησης ύδατος. 

Η δράση αυτή έχει σκοπό την προώθηση καλλιεργητικών πρακτικών  

και την εφαρμογή ορθής πρακτικής στην άρδευση. 

Οι πρακτικές εφαρμόζονται επιδεικτικά σε τρεις ελαιώνες, και όλοι

παραγωγοί της Οργάνωσης ενημερώνονται γι’ αυτές και τα

αποτελέσματα τους.

Για την επιδεικτική εφαρμογή της Δράσης, έγινε προμήθεια

εξοπλισμού που περιλαμβάνει:

• Υδρόμετρα

• Mανόμετρα/Φίλτρα

• Τενσιόμετρα

• Λάστιχα με σταλάκτες, και εξοπλισμό υδρολίπανσης. 
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Τενσιόμετρο και λάστιχα με σταλάχτες

Δράση Γi
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Δράση Γiii1
Μοντέλα διαχείρισης ελαιώνων - Πρακτικές επίδειξης 
νέων τεχνικών ελαιοκαλλιέργειας προσαρμοσμένων στις 
ανάγκες της περιοχής 

Η δράση αυτή ξεκίνησε το 2ο έτος και θα ολοκληρωθεί το 3ο έτος. 

Η δράση αυτή επικεντρώνεται στα ακόλουθα θέματα της ελαιοκαλλιέργειας,
αφορούντα την ελαιοκαλλιέργεια στην περιοχή των Βιάννου :

 Προστασία του αγροτικού τοπίου.

 Σύγχρονες τεχνικές κλαδέματος.

 Σύγχρονες τεχνικές παροχής θρεπτικών – λιπαντικών στοιχείων.

 Μέθοδοι διαχείρισης του ελαιοκάρπου μέχρι το ελαιοτριβείο.

 Τεχνικές στοχευμένης μερικής λίπανσης και ελλειματικής άρδευσης.

Στα πλαίσια της υλοποίησης της δράσης αυτής έγιναν οι ακόλουθες ενέργειες.

 Εκπαιδεύσεις παραγωγών από εξειδικευμένο γεωτεχνικό προσωπικό.

 Επιλογή δύο επιδεικτικών – πιλοτικών ελαιώνων για διερεύνηση στον
καθένα συγκεκριμένων καλλιεργητικών ζητημάτων που αφορούν μεγάλο
αριθμό παραγωγών της ΟΠ. Κατάρτιση Σχεδίου – Μοντέλου Διαχείρισης
για κάθε πιλοτικό ελαιώνα.

 Διενέργεια δειγματοληψιών εδάφους και φύλλων των πιλοτικών
ελαιώνων.

 Επισκέψεις γεωπόνων, έκδοση Οδηγιών Εργασίας ορθής εφαρμογής
Μοντέλων και διάχυση της μεθοδολογίας και των αποτελεσμάτων στους
παραγωγούς της ΟΠ.

 Αξιολόγηση των δεδομένων και εξαγωγή συμπερασμάτων για ευρεία
μελλοντική εφαρμογή των Μοντέλων Διαχείρισης
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Στοιχεία – θεματολογία επιδεικτικού ελαιώνα και διάχυση της μεθοδολογίας –
αποτελεσμάτων στους παραγωγούς 

Δράση Γiii1
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Δράση Γiii2
Επιδεικτική χρήση σύγχρονων πρακτικών  και 
μέσων συγκομιδής

Η υλοποίηση της Δράσης αυτής ξεκίνησε το 1ο έτος του

προγράμματος, και θα συνεχισθεί και κατά το 3ο έτος.

Στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης αυτής έγινε προμήθεια
ελαιόδιχτυων.

Παράλληλα κατά την υλοποίηση της δράσης προβλέπονται
ακόλουθες ενέργειες :
 Καταγραφή υφιστάμενων πρακτικών συγκομιδής στην περιοχή,

με ιδιαίτερη έμφαση στην ποικιλία ‘’Κορωνέικη’’. Διερεύνηση
αλλαγών στις πρακτικές συγκομιδής, σε συνδυασμό με
καλλιεργητικές επεμβάσεις για παραγωγή ποιοτικού
ελαιολάδου.

 Διαχωρισμός της περιοχής σε διακριτές ζώνες ωρίμανσης
καρπού.

 Διενέργεια αναλύσεων καρπού ανά ζώνη για προσδιορισμό του
βέλτιστου χρόνου συγκομιδής ελαιοκάρπου.

 Έκδοση Κεντρικών Ανακοινώσεων βέλτιστου χρόνου
συγκομιδής.

 Εκπαιδευτικές συναντήσεις παραγωγών και έκδοση Οδηγιών
Εργασίας.

 Σύνταξη απολογιστικών εκθέσεων για αλλαγές στην διαδικασία
συγκομιδής και στην μόρφωση των ελαιόδεντρων και διάχυση
των συμπερασμάτων στους παραγωγούς της ΟΠ
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Δράση Γiii3
Επιδεικτική αξιοποίηση υπολειμμάτων κλαδέματος 
με θρυμματισμό και επαναχρησιμοποίηση στους 
ελαιώνες

Η υλοποίηση της Δράσης αυτής ξεκίνησε το 1ο έτος του
προγράμματος, και θα συνεχισθεί και κατά το 2ο έτος.

Για την υλοποίηση της δράσης αυτής πραγματοποιούνται οι
ακόλουθες ενέργειες :
 Επιλογή ελαιώνων παραγωγών για θρυμματισμό

ελαιοκλάδων με τον ιδιόκτητο θρυμματιστή του ΑΣ
ΒΙΑΝΝΟΥ και σύνταξη προγράμματος άλεσης στους
επιλεγμένους ελαιώνες.

 Υποστήριξη θρυμματισμού στους επιλεγμένους αγρούς.
 Διενέργεια αναλύσεων εδάφους για διερεύνηση της

προσφοράς του θρύμματος που αποτίθεται στους ελαιώνες
στην αύξηση της οργανικής ουσίας του εδάφους και στην
γενικότερη βελτίωση της δομής του.

 Σύνταξη απολογιστικών εκθέσεων αξιολόγησης εφαρμογής
της διαδικασίας και ώθηση στους παραγωγούς για ευρεία
χρήση της φιλοπεριβαλλοντικής πρακτικής του
θρυμματισμού ελαιοκλάδων.

Στα πλαίσια της υλοποίησης της δράσης αυτής έγινε προμήθεια
θρυμμάτιση κλαδιών που παίρνει κίνηση από τρακτέρ.
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Δράση Γiv
Δημιουργία και λειτουργία του κέντρου 
πληροφόρησης, κατάρτισης και επικοινωνίας

Η δράση υλοποιείται στο πρώτο και τρίτο έτος του προγράμματος.

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης δημιουργείται κέντρο

πληροφόρησης το οποίο εφοδιάζεται με μέσα Πληροφορικής που

υποστηρίζουν την υλοποίηση των Δράσεων του τρέχοντος

Προγράμματος.

Η πλατφόρμα Λογισμικού υποστηρίζει την υλοποίηση του

προγράμματος και την επικοινωνία με τα μέλη της Οργάνωσης.

Παράλληλα ολοκληρώθηκε η προμήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή

και πολυμηχανήματος για τις ανάγκες λειτουργίας του κέντρου.
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 
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Δράση Δi
Προμήθεια εξοπλισμού για την βελτίωση των 
συνθηκών συγκομιδής, μεταφοράς και παράδοσης 
του ελαιοκάρπου
Με την Δράση αυτή γίνεται προμήθεια εξοπλισμού στο πλαίσιο
εκσυγχρονισμού και βελτίωσης των συνθηκών συγκομιδής, της
μεταφοράς και της εισκόμισης του ελαιοκάρπου στο ελαιοτριβείο.

Ο εξοπλισμός αυτός περιλαμβάνει: 
 Ελαιοδίκτυα
 Παλετοκιβώτια
 Εξάρτημα ανύψωσης / φόρτωσης  των παλετικιβωτίων. 
 Φορτηγό αυτοκίνητο μεταφοράς των παλετοκιβωτίων με 

ελαιόκαρπο (3ο έτος) 
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Δράση Δiv1
Προμήθεια εξοπλισμού για την βελτίωση της 
ποιότητας της παραγωγής και αποθήκευσης 
ελαιολάδου στο ελαιοτριβείο της ΟΕΦ ΑΣ ΒΙΑΝΝΟΥ

Με την δράση αυτή γίνεται προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού
που θα επιτρέψει στο ελαιοτριβείο να λειτουργεί με το σύστημα
ελαιοτρίβησης της κοινής άλεσης.
Επίσης θα αποκτηθούν δεξαμενές εναποθήκευσης ελαιολάδου και
εξοπλισμός για το τυποποιητήριο.

Ο εξοπλισμός αυτός περιλαμβάνει
 Εξοπλισμό κοινής άλεσης

- Σιλό παραλαβής ελαιοκάρπου
- Αποφυλλωτήρες
- Μεταφορικές ταινίες
- Ζυγιστήρια ελαιοκάρπου
- Σιλό αποθήκευσης ελαιοκάρπου
- Μεταφορικές ταινίες προς την γραμμή ελαιοτρίβησης.

 Εξοπλισμό τυποποιητηρίου
- Μήτρες της γεμιστικής μηχανής για εμφιάλωση σε γυάλινες 

φιάλες 100ml και 250ml. 
- Βιομηχανικός εκτυπωτής. 
- Φίλτρο χαρτιού με αντλία 

 Δεξαμενές αποθήκευσης ελαιολάδου
Δύο ανοξείδωτες δεξαμενές με τις απαιτούμενες σωληνώσεις
σύνδεσης
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Δράση Δiv2
Τεχνική βοήθεια για την βελτίωση της ποιότητας 
στην παραγωγή και την τυποποίηση ελαιόλαδου 

Η δράση αυτή υλοποιείται και στα τρία έτη του προγράμματος και
στα πλαίσια της δράσης αυτής θα παρασχεθούν υπηρεσίες
τεχνικής υποστήριξης της παραγωγικής διαδικασίας και της
διαχείρισης του ελαιολάδου.

Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν:
 Κατάρτιση σε θέματα ποιοτικών χαρακτηριστικών του 

ελαιολάδου.
 Χημικά χαρακτηριστικά του ελαιολάδου και συστατικά που

διαμορφώνουν την ποιότητα του.

 Προδιαγραφές ποιότητας και ελέγχου του εξαιρετικού
Παρθένου Ελαιολάδου.

 Επιμολυντές ελαιολάδου, πιθανές πηγές και έλεγχος τους.

 Κατάρτιση σε θέματα τυποποίησης και αποθήκευσης του 
ελαιολάδου

 Εκπαίδευση προσωπικού της ΟΕΦ στην γευσιγνωσία του
ελαιολάδου, ώστε:
 Να γίνονται αντιληπτά τα αρνητικά οργανοληπτικά 

χαρακτηριστικά του ελαιολάδου. 
 Να επισημαίνονται τα θετικά οργανοληπτικά 

χαρακτηριστικά και η ένταση τους.  
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Κατάρτιση στο χώρο του ελαιουργείου
Εκπαίδευση στην αξιολόγηση των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών

Δράση Δiv2
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Δράση Εi
Ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση συστήματος 
ιχνηλασιμότητας στο ελαιοτριβείο της ΟΕΦ ΑΣ 
ΒΙΑΝΝΟΥ

Αναπτύσσεται, Εφαρμόζεται και Πιστοποιείται, σύστημα με το

οποίο θα αναγνωρίζεται η προέλευση του παραγόμενου ελαιολάδου

στο ελαιοτριβείο του ΑΣ σε επίπεδο ελαιοπαραγωγού.
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Δράσεις Εii1 και Εii2
Βελτίωση, εφαρμογή και πιστοποίηση συστήματος 
διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων σύμφωνα  με το 
διεθνές πρότυπο ISO 22000:2005 στο ελαιοτριβείο και 
τυποποιητήριο της ΟΕΦ ΒΙΑΝΝΟΥ

Η δράση αυτή υλοποιείται σε όλα τα έτη του Προγράμματος.

Για την υλοποίηση της Δράσης πραγματοποιούνται οι παρακάτω

ενέργειες :

 Αξιολόγηση του χώρου του ελαιουργείου της ΟΕΦ και ο τρόπος

λειτουργίας του, βάσει των κανόνων της Ορθής Βιομηχανικής και

Υγιεινής Πρακτικής.

 Σύνταξη οι τεχνικών προδιαγραφών των απαραίτητων κτιριακών

βελτιώσεων -Ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης

Ασφάλειας Τροφίμων (HACCP) .

 Εκπαίδευση του εμπλεκόμενου προσωπικό της μονάδας στην

ορθή εφαρμογή του Συστήματος.

 Πιστοποίηση κατά ISO 22000:2005 για το ελαιοτριβείο και

τυποποιητήριο της ΟΕΦ ΑΣ ΒΙΑΝΝΟΥ, από εγκεκριμένο

εξωτερικό Φορέα Πιστοποίησης.
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Δράση Εiii
Παρακολούθηση της ποιότητας του ελαιολάδου που 
παράγεται από την ΟΕΦ ΑΣ ΒΙΑΝΝΟΥ

Η δράση αυτή υλοποιείται κατά το 2ο και 3ο Έτος του 

προγράμματος. 

Για την υλοποίηση της Δράσης πραγματοποιούνται οι παρακάτω 

ενέργειες :

 Σχεδίαση και εφαρμογή του τρόπου / πρωτοκόλλου

δειγματοληψίας και διαχείρισης των δειγμάτων ελαιολάδου.

 Επιλογή ελαιώνων παραγωγών της ΟΠ , οι οποίοι δίνουν το

ελεγχόμενο ελαιόλαδο.

 Πραγματοποίηση δειγματοληψιών ελαιολάδου, τα

αποτελέσματα των οποίων συνεκτιμούνται με παράγοντες που

αφορούν τις παραγωγικές διαδικασίες αλλά και τις διαδικασίες

ελαιοτρίβησης.

 Οι παράμετροι των χημικών αναλύσεων ελαιολάδου αφορούν

την οξύτητα, δείκτες Κ, υπεροξείδια, ολικές φαινόλες,

αιθυλεστέρες λιπαρών οξέων, ολικές στερόλες και σύνθεση

στερολικού κλάσματος, πλαστικοποιητές, υπολείμματα

φυτοφαρμάκων και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά.
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Δράση Εiii

Διενέργεια χημικών αναλύσεων ελαιολάδου
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Δράση Στi
Διάδοση πληροφοριών σχετικά με τις 
δραστηριότητες του προγράμματος

Η δράση αυτή υλοποιείται σε όλα τα έτη του Προγράμματος. 

Για την υλοποίηση της δράσης γίνονται οι παρακάτω ενέργειες :

 Σχεδιασμός ενημερωτικού υλικού.

 Παραγωγή και διανομή του ενημερωτικού υλικού

 Υλοποίηση ενημερωτικών ημερίδων για τις δραστηριότητες του

προγράμματος ΚΑΝ (ΕΕ) 611 & 615 /2014

Δράση Στii
Δημιουργία και λειτουργία δικτυακού τόπου για την 
διάδοση πληροφοριών σχετικά με τις 
δραστηριότητες του προγράμματος 
Η δράση αυτή υλοποιείται κατά το 2ο και 3ο Έτος του 
προγράμματος.

Για την υλοποίηση της δράσης γίνονται οι παρακάτω ενέργειες :

 Σχεδιάστηκε η δομή του δικτυακού τόπου, αφού συλλέχθηκε
το απαραίτητο υλικό.

 Καθορίστηκε και αναπτύχθηκε το περιεχόμενο του δικτυακού
τόπου

 Υπάρχει μέριμνα της λειτουργίας και χρήσης του δικτυακού
τόπου, με αναρτήσεις στοιχείων.
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Σημειώσεις
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Σημειώσεις
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Σημειώσεις



Σημειώσεις





Πρόγραμμα Επιχορηγούμενο από την Ε.Ε. – Καν.(ΕE) 611/14
Δράση Στi του εγκεκριμένου προγράμματος σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 

575/25052/30.03.2018 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Φορέας Υλοποίησης 
Προγράμματος

Ο.Ε.Φ. Α.Σ.Ο ΒΙΑΝΝΟΥ 
Άνω Βιάννου 

ΤΚ. 70004 ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Τηλ: (+30) 28950 22214

Email: syneviannos@hotmail.com

Ανάδοχος Υλοποίησης 
Δράσης

MIC A.Ε.
Λεωφ. Μεσογείων 90-92, 115 27 

Αθήνα

Τηλ: (+30) 210 7717187

Φαξ: (+30) 210 7788561

Email: info@micconsulting.gr

www.micconsulting.gr


