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Εισαγωγή
Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός (Α.Σ.) «Ένωση Αγρινίου», πλέον Αγροτικός Συνεταιρισμός
Επεξεργασίας & Εμπορίας Αγροτικών Προϊόντων Παραγωγών Αγρινίου (Α.Σ. «Ένωση
Αγρινίου»), ιδρύθηκε το 1930 από τους Συνεταιρισµούς των καπνοπαραγωγών και
ελαιοπαραγωγών των επαρχιών Τριχωνίδας, Ξηροµέρου και Βάλτου του Νοµού
Αιτωλοακαρνανίας. Ο Α.Σ. έχει αναδειχθεί στο σημαντικότερο πυλώνα της τοπικής
αγροτικής οικονομίας. Σήμερα, διαθέτει τρία (3) εργοστάσια, μέσω των οποίων
επεξεργάζονται τα παραγόμενα αγροτικά προϊόντα της περιοχής, και δεκατέσσερα (14)
υποκαταστήματα, χωροθετημένα ώστε να εξυπηρετούνται οι ανάγκες των μελών του.
Ο Α.Σ. «Ένωση Αγρινίου» είχε αναγνωριστεί ως Οργάνωση Παραγωγών σύμφωνα με την
Υ.Α. 5746/157266/11.12.2014 (ΦΕΚ 3351/12.12.2014) με 5.000 μέλη ελαιοπαραγωγούς. Στις
30/01/2018 με την υπ’ αριθμ. 5513/917 απόφαση της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αναγνώρισης
Ομάδων Παραγωγών (Ομ.Π.), Οργανώσεων Παραγωγών (Ο.Π.) και των Ενώσεών τους
(Ε.Ο.Π.), της ΔΑΟΚ, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, επικαιροποίησε την
αναγνώριση του σύμφωνα με την Υ.Α. 397/18235/16.02.2017 (ΦΕΚ 601/Β΄/24.02.2017), όπως
τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 2430/110502/20.10.2017 (ΦΕΚ 3800/Β΄/27.10.2017) περί της
αρμόδιας αρχής, διαδικασίας και δικαιολογητικών αναγνώρισης των Ο.Π. και των Ε.Ο.Π.,
καθώς και των Ομ.Π.
Η Ο.Π. Επιτραπέζιας Ελίας του Α.Σ. «Ένωση Αγρινίου» αριθμεί πλέον 75 μέλη
ελαιοπαραγωγούς. Ένας από τους βασικούς στόχους της Ο.Π. είναι ο περαιτέρω
εκσυγχρονισμός των διαδικασιών ελαιοκαλλιέργειας και η ενδυνάμωση των ποιοτικών
χαρακτηριστικών των ελαιοκομικών προϊόντων, μέσω της εφαρμογής Προγράμματος
Εργασίας Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων (Ο.Ε.Φ.).
Ο Α.Σ. “Ένωση Αγρινίου”, αναγνωρισμένος με την υπ’ αριθμ. 5513/917/30.01.2018 απόφαση
της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας
Αιτωλοακαρνανίας ως Οργάνωση Παραγωγών Ελαιολάδου & Επιτραπέζιας Ελιάς, θα
υλοποιήσει το εγκεκριμένο με την υπ’ αριθμ. 593/25162/30.03.2018 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. 593/25162/30.03.2018 Υπουργική Απόφαση «Έγκριση Προγράμματος Εργασίας
της Οργάνωσης Παραγωγών Α.Σ. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ “ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ" της Περιφερειακής Ενότητας
Αιτωλοακαρνανίας, 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.)
• 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 παροχή υπηρεσιών
υποστήριξης της Ο.Ε.Φ. για την επιτυχή εκτέλεση του έργου και αφορά στον τομέα E με
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τίτλο « Ιχνηλασιμότητα, πιστοποίηση και προστασία της ποιότητας του ελαιολάδου και των
επιτραπέζιων ελιών, ιδίως με ποιοτικό έλεγχο των ελαιολάδων που πωλούνται στους
τελικούς καταναλωτές» και συγκεκριμένα τη δραστηριότητα Eii με τίτλο “Ανάπτυξη και
εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας και της ασφάλειας των τροφίμων στις
εγκαταστάσεις του τυποποιητηρίου επιτραπέζιας ελιάς” για την τριετία 2018-2021 του
εγκεκριμένου προγράμματος της Ο.Ε.Φ. στο πλαίσιο των Καν. (ΕΕ) 611/2014 και 615/2014,
όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
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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Παράρτημα
(Απόσπασμα από το Εγκεκριμένο Πρόγραμμα Εργασίας)

Τομέας Ε
στον τομέα της ιχνηλασιμότητας, της πιστοποίησης και της προστασίας της ποιότητας του
ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών, ιδίως με ποιοτικό έλεγχο των ελαιολάδων που πωλούνται
στους τελικούς καταναλωτές

Δραστηριότητα Εii: Δημιουργία και διαχείριση συστημάτων πιστοποίησης της ποιότητας,
με βάση σύστημα ανάλυσης κινδύνου και κρίσιμων σημείων ελέγχου (HACCP), το οποίο
είναι σύμφωνο με τα τεχνικά κριτήρια που καθορίζει η αρμόδια εθνική αρχή
Τίτλος

Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας και της
ασφάλειας των τροφίμων στις εγκαταστάσεις του τυποποιητηρίου
επιτραπέζιας ελιάς

Διάρκεια

3 έτη

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η διαχείριση της ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων αποτελεί μία επιχειρησιακή λειτουργία
που λαμβάνει ολοένα και μεγαλύτερη προσοχή τα τελευταία χρόνια σε παγκόσμια κλίμακα.
Το διεθνοποιημένο εμπόριο, η παραγωγή, ο ανταγωνισμός, οι δημογραφικές εξελίξεις, οι
αυξανόμενες απαιτήσεις και οι ποικίλες ανάγκες του καταναλωτικού κοινού, η αναγνώριση
του αντίκτυπου της διατροφής στη δημόσια υγεία και οι αλλαγές που έχουν συμβεί στη
δομή της αλυσίδας τροφίμων αποτελούν μόνο μερικούς από τους λόγους για τους οποίους
ο ποιοτικός έλεγχος έχει αναδειχθεί σε βασική διαδικασία για τις επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, την επεξεργασία, τη μεταφορά και την πώληση
διατροφικών προϊόντων. Παράλληλα, τα μεγάλα διατροφικά σκάνδαλα των προηγούμενων
ετών έχουν αυξήσει τις ανησυχίες των καταναλωτών, οδηγώντας σε μία παράλληλη
αυστηροποίηση του αντίστοιχου ρυθμιστικού και κανονιστικού πλαισίου.
Σε αυτό το πλαίσιο, έχουν αναπτυχθεί διάφορα πρότυπα διαχείρισης της ποιότητας και της
ασφάλειας των τροφίμων, εξυπηρετώντας τις αυξανόμενες ανάγκες των επιχειρήσεων του
κλάδου των τροφίμων όσον αφορά την αναβάθμιση των προϊόντων και τη διασφάλιση των
ποιοτικών τους χαρακτηριστικών.
Το σύστημα ISO 22000 και το σύστημα ISO 9001 είναι τα συστήματα εκείνα με την
ευρύτερη χρήση, ενώ η εφαρμογή τους βασίζεται στο Πρότυπο Διασφάλισης της
Ασφάλειας των Τροφίμων ISO 22000:2005 και στο Πρότυπο Διασφάλισης της Ποιότητας
των Τροφίμων ISO 9001:2015 (επικαιροποίηση του Προτύπου ISO 9001:2008).

Έτσι, το πρότυπο ISO 22000, είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο και εφαρμοζόμενο πρότυπο,
το οποίο καθορίζει τις απαιτήσεις για την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός αποτελεσματικού
Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας των Τροφίμων. Το πρότυπο ενσωματώνει τις γενικές
απαιτήσεις του HACCP, της ισχύουσας νομοθεσίας καθώς και τις γενικές αρχές των
συστημάτων διαχείρισης ενώ είναι συμβατό με άλλα πρότυπα συστημάτων διαχείρισης,
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όπως είναι το ISO 9001 και το ISO 14001, συμβάλλοντας στην ενοποίηση διαφορετικών
συστημάτων διαχείρισης σε ένα ενιαίο σύστημα διαχείρισης.
Τα οφέλη που μπορεί να αποκομίσει μια επιχείρηση εφαρμόζοντας το πρότυπο Διαχείρισης
της Ασφάλειας των Τροφίμων είναι μεταξύ άλλων τα κάτωθι:
• Η συμμόρφωση σε μεγαλύτερο βαθμό με τις νομοθετικές απαιτήσεις για ασφαλή τρόφιμα
και τεκμηρίωση αυτής
• Η παραγωγή τροφίμων σύμφωνα με τις κοινά αποδεκτές μεθόδους
• Η πρόληψη των κινδύνων και η εκπαίδευση για έγκαιρο εντοπισμό εσφαλμένων
προϊόντων
• Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και η συνεπαγόμενη αύξηση του ανταγωνιστικού
πλεονεκτήματος στην αγορά
• Η βελτίωση των πρακτικών της επιχείρησης και η γενικότερη εικόνα της
• Η ενίσχυση της φήμης της επιχείρησης καθώς και το αίσθημα ασφάλειας που
δημιουργείται στο κοινό- καταναλωτές
• Η βελτίωση των σχέσεων τόσο σε επίπεδο εσωτερικής επικοινωνίας όσο και εξωτερικής
Επιπλέον, το πρότυπο ISO 9001 είναι το πλέον διαδεδομένο παγκοσμίως Πρότυπο
Διαχείρισης της Ποιότητας, που θέτει τις απαιτήσεις με τις οποίες πρέπει να λειτουργεί μία
επιχείρηση ώστε το τελικό προϊόν ή η υπηρεσία να ικανοποιεί τις προσδοκίες των πελατών
της και των ενδιαφερόμενων μερών.
Σε ένα διεθνές οικονομικό περιβάλλον, στο οποίο οι πελάτες αποδίδουν πλέον ιδιαίτερη
βαρύτητα στην ποιότητα και αξιοπιστία των προϊόντων, στην αύξηση του ανταγωνισμού και
στην ευκολία διακίνησης των προϊόντων μεταξύ των χωρών, αυξάνει συνεχώς η ανάγκη για
ανταγωνιστικά προϊόντα και υπηρεσίες που είναι παράλληλα ποιοτικά διασφαλισμένα. Η
πιστοποίηση με το πρότυπο ISO 9001 εξασφαλίζει την ορθή λειτουργία ενός συστήματος
Ποιότητας αποτελώντας ένα σημαντικό εργαλείο για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν σε
ανταγωνιστικό περιβάλλον.
Τα οφέλη που μπορεί να αποκομίσει μια επιχείρηση από την εφαρμογή ενός Συστήματος
Διαχείρισης Ποιότητας είναι:
Αύξηση της ικανοποίησης των πελατών
Βελτίωση της γενικότερης εικόνας της επιχείρησης
Μείωση του λειτουργικού κόστους και εξοικονόμηση πόρων
Ενθάρρυνση της εσωτερικής επικοινωνίας, αύξηση της ικανοποίησης του προσωπικού
και μεγαλύτερη ανάληψη ευθυνών
• Παροχή εμπιστοσύνης προς τον πελάτη ότι το παρεχόμενο προϊόν και/ ή υπηρεσία
ικανοποιεί τις αμοιβαία συμφωνημένες απαιτήσεις αλλά και τις εφαρμοστέες
νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις
• Μείωση κόστους μέσω αποτελεσματικότερης λειτουργίας και αύξησης της
παραγωγικότητας
• Εφαρμογή μέτρων συνεχούς βελτίωσης με σκοπό τη συνεχή βελτίωση των
δραστηριοτήτων της επιχείρησης
•
•
•
•
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• Δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και προσέλκυση νέων πελατών και
επενδυτών σε διεθνείς αγορές.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
H Ο.Ε.Φ. Α.Σ. “Ένωση Αγρινίου” θέλοντας να διασφαλίσει την ποιότητα και ασφάλεια του
παραγόμενου προϊόντος θα συνεχίσει να εφαρμόζει Συστήματα Διαχείρισης της Ποιότητας
σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008 και Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων
σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000:2005 στις εγκαταστάσεις του τυποποιητηρίου
επιτραπέζιας ελιάς.
Επιπλέον, στο πλαίσιο εφαρμογής του συστήματος και των κανόνων ορθής υγιεινής
πρακτικής θα πραγματοποιηθεί εκπαίδευση στο προσωπικό της ΟΕΦ που σχετίζονται με τον
χειρισμό τροφίμων, στα ακόλουθα θέματα:

•

Βασικές αρχές υγιεινής των τροφίμων (επικινδυνότητα τροφίμων, τροφικές
δηλητηριάσεις, κατηγορίες κινδύνων, μικροβιολογία τροφίμων, κλπ. )

•
•
•
•

Κανόνες Υγιεινής προσωπικού

•
•

ΣΔΑΤ, Ανάπτυξη – εφαρμογή – αξιολόγηση – βελτίωση.

Υποδομή και χώροι.
Γενικές απαιτήσεις για χώρους παραγωγής τροφίμων.
Ορθές Πρακτικές Διασφάλισης Υγιεινής Τροφίμων (έλεγχος τρωκτικών και εντόμων,
διαχείριση απορριμμάτων, καθαρισμοί και απολυμάνσεις, αποφυγή επιμολύνσεων, κλπ.).

Νομικό πλαίσιο περί υγιεινής τροφίμων

Σκοπός της συγκεκριμένης δραστηριότητας είναι η πιστοποίηση των ανωτέρω συστημάτων
να συνεχιστεί και για τα τρία έτη του προγράμματος ώστε η ΟΕΦ να είναι σε θέση να
αποδεικνύει την ασφάλεια και την ποιότητα του ελαιολάδου της καθώς και την ποιοτική
λειτουργία της οργάνωσης κατέχοντας έτσι ένα ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην
αγορά.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
Α/Α

Τίτλος Παραδοτέου

Έτος προγράμματος

Μήνες από έναρξη
προγράμματος

1

Πρώτη ενδιάμεση έκθεση τεκμηρίωσης της
υλοποίησης της δραστηριότητας

1ο

έως 9

2

Δεύτερη ενδιάμεση έκθεση τεκμηρίωσης της
υλοποίησης της δραστηριότητας

1ο

έως 9

1ο

έως 12

Πιστοποιητικό Ασφάλειας των Τροφίμων σύμφωνα
3 με το πρότυπο ISO 22000:2005 για το
τυποποιητήριο
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Α/Α

Τίτλος Παραδοτέου

Έτος προγράμματος

Μήνες από έναρξη
προγράμματος

4

Πιστοποιητικό Ποιότητας των Τροφίμων σύμφωνα
με το πρότυπο ISO 9001:2015 για το τυποποιητήριο

1ο

έως 12

5

Τελική έκθεση τεκμηρίωσης της υλοποίησης της
δραστηριότητας για το πρώτο έτος

1ο

έως 12

6

Πρώτη ενδιάμεση έκθεση τεκμηρίωσης της
υλοποίησης της δραστηριότητας

2ο

έως 21

7

Δεύτερη ενδιάμεση έκθεση τεκμηρίωσης της
υλοποίησης της δραστηριότητας

2ο

έως 21

Πιστοποιητικό Ασφάλειας των Τροφίμων σύμφωνα
8 με το πρότυπο ISO 22000:2005 για το
τυποποιητήριο

2ο

έως 24

Πιστοποιητικό Ποιότητας των Τροφίμων σύμφωνα
με το πρότυπο ISO 9001:2015 για το τυποποιητήριο

2ο

έως 24

10

Τελική έκθεση τεκμηρίωσης της υλοποίησης της
δραστηριότητας για το δεύτερο έτος

2ο

έως 24

11

Πρώτη ενδιάμεση έκθεση τεκμηρίωσης της
υλοποίησης της δραστηριότητας

3ο

έως 33

12

Δεύτερη ενδιάμεση έκθεση τεκμηρίωσης της
υλοποίησης της δραστηριότητας

3ο

έως 33

Πιστοποιητικό Ασφάλειας των Τροφίμων σύμφωνα
13 με το πρότυπο ISO 22000:2005 για το
τυποποιητήριο

3ο

έως 36

14

Πιστοποιητικό Ποιότητας των Τροφίμων σύμφωνα
με το πρότυπο ISO 9001:2015 για το τυποποιητήριο

3ο

έως 36

15

Τελική έκθεση τεκμηρίωσης της υλοποίησης της
δραστηριότητας για το τρίτο έτος

3ο

έως 36

9

ΔΕΙΚΤΕΣ
Είδος
δείκτη

Περιγραφή
δείκτη

Μονάδα
Μέτρησης

Τιμή στόχος

Μήνες από
έναρξη
προγράμματος

Τρόπος μέτρησης

εισροών /
εκροών

Εσωτερική
επιθεώρηση
εγκαταστάσεων
και συστήματος

Αριθμός
εσωτερικών
επιθεωρήσεων

2 εσωτερικές
επιθεώρήσεις/
έτος

έως 12
έως 24
έως 36

Έντυπα εσωτερικών
επιθεωρήσεων

εισροών /
εκροών

Ανασκόπηση
συστημάτων

Αριθμός
ανασκοπήσεων

2
ανασκοπήσεις/
έτος

έως 12
έως 24
έως 36

Έντυπα
ανασκοπήσεων
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Είδος
δείκτη

Περιγραφή
δείκτη

αποτελεσμά
των

Πιστοποιητικό
ασφάλειας των
τροφίμων
σύμφωνα με το
πρότυπο ISO
22000:2005

αποτελεσμά
των

Πιστοποιητικό
ποιότητας των
τροφίμων
σύμφωνα με το
πρότυπο ISO
9001:2015

επιπτώσεων

Μηδενική
ανεύρεση %
υπολειμμάτων
ΦΠΠ εκτος των
αποδεκτών
ορίων στις ελιές

Μονάδα
Μέτρησης

Τιμή στόχος

Πιστοποιητικό /
έτος

1

Μήνες από
έναρξη
προγράμματος

Τρόπος μέτρησης

έως 12
έως 24
έως 36

Πιστοποιητικό /
βεβαίωση ισχύος
πιστοποιητικού που
θα εκδοθεί στη
διάρκεια του Π.Ε. της
Ο.Ε.Φ.

έως 12
έως 24
έως 36

Πιστοποιητικό /
βεβαίωση ισχύος
πιστοποιητικού που
θα εκδοθεί στη
διάρκεια του Π.Ε. της
Ο.Ε.Φ.

Πιστοποιητικό /
έτος

1

mg/kg

έως 12
Τουλάχιστον 1
έως 24
ανάλυση / έτος
έως 36

Αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων των
αναλύσεων
ελαιοκάρπου για
ανεύρεση ΦΠΠ

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

Δαπάνες

Παροχή
€9.999,99 Υπηρεσιών

Ποσό

Πρώτο έτος

€9.999,99

€3.333,33

Δεύτερο έτος

€3.333,33

Τρίτο έτος

€3.333,33
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