ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΕΦ ΜΑΛΛΩΝ 2018-2021
Το πρόγραμμα εργασίας της Ο.Π. για την περίοδο υλοποίησης από την 1η Απριλίου 2018 έως την
31η Μαρτίου 2021 βάση του Καν. (ΕΕ) 611/2014 σχεδιάστηκε προκειμένου να εξυπηρετήσει με
ρεαλιστικό και αποτελεσματικό τρόπο τις ανάγκες των ελαιοπαραγωγών της Ο.Π. και τους λοιπούς
βραχυπρόθεσμους και μεσοπρόθεσμους στόχους της Οργάνωσης.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ & ΔΕΎΤΕΡΟ ΕΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
•

ΔΡΑΣΗ Βii :ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ.
Επιλέχθηκαν 10 παραγωγοί και οι ελαιώνες τους και χρησιμοποιήθηκαν για την
επιδεικτική εφαρμογή. Πραγματοποιήθηκαν δειγματοληψίες εδάφους σε κάθε ελαιώνα.
• ΔΡΑΣΗ Γiii:ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ
ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ.
Πραγματοποιήθηκε συλλογή ,ανάλυση, αξιολόγηση και καταγραφή του ανθρακικού
αποτυπώματος για τον κάθε παραγωγό.
• ΔΡΑΣΗ Δi:ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΙΩΝ.
Προμηθευτήκαμε δίχτυα & τσουβαλιά τα οποία διανεμήθηκαν στους παραγωγούς της
Ο.Π.
• ΔΡΑΣΗ Δiv:ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ.
Για την βελτίωση των συνθηκών επεξεργασίας του ελαιόκαρπού της ΟΕΦ Μαλλών, που
σχετίζονται με τον εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις του ελαιοτριβείου. Προμηθευτήκαμε 1
υγραεριοκίνητο περονοφόρο ανυψωτικό (Κλαρκ), Φ/Β (NET METERING) σύστημα στο χώρο του
εργοστασίου,1 υδροπληστικό ζεστού-κρύου νερού.
• ΔΡΑΣΗ Εii:ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΟ
ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ.
Η δραστηριότητα αφορά την εφαρμογή & την πιστοποίηση συστήματος διαχείρισης
ασφάλειας τροφίμων στο ελαιοτριβείο του ΑΕΣ Μαλλών, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000:2005.
Έτσι πραγματοποιήθηκαν:
➢ Διαγνωστική επιθεώρηση, επικαιροποίηση εγγράφων
➢ Εκπαίδευση στελεχών και προσωπικού
➢ Αναλύσεις προϊόντος και νερού
➢ Εσωτερική επιθεώρηση ΣΔΑΤ
➢ Ανασκόπηση ΣΔΑΤ
➢ Επιθεώρηση από διαπιστευμένο πιστοποιητικό φορέα - επικαιροποίηση πιστοποιητικού
• ΔΡΑΣΗ ΣΤ:ΔΙΑΔΟΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.
Η Ο.Ε.Φ. Α.Ε.Σ. Μαλλών μέσω της δράσης αυτής προβάλλει τα έργα στο πλαίσιο των
δράσεων του προγράμματος με την εκτύπωση έντυπων φυλλαδίων , την διοργάνωση ημερίδων και με
την τακτική ενημέρωση της ιστοσελίδας https://www.syneterismosmalles.gr/

Πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενο από την ΕΕ και την Ελλάδα
-καν. (ΕΕ) 611/2014 και 615/2014, όπως ισχύουνΜε την υπ’ αριθμ. 649/25297/15-02-2018 απόφαση έγκρισης
του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

