Ένωση Αγροτικών
Συνεταιρισμών Κορινθίας
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΟΕΦ ΕΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΚΑΝ. [ΕΚ] 867/08
Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του τριετούς
προγράμματος εργασίας της ΟΕΦ ΕΑΣ
Κορινθίας στο πλαίσιο του ΚΑΝ. [ΕΚ] 867/08

Πρόγραμμα επιχορηγούμενο από την Ε.Ε. - Καν. (ΕΚ) 867/2008 του εγκεκριμένου
προγράμματος με την αριθμ. 286827/31.03.2009 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροφίμων.
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Ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος ολοκληρωμένης
διαχείρισης σε 450 παραγωγούς

ΤΟΜΕΑΣ B // ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Biv
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜOΣ: 482.000 €
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: foodstandard Α.Ε.

Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Κορινθίας θέλοντας να εξασφαλίσει την ποιότητα και ασφάλεια
του κορινθιακού ελαιολάδου και την προστασία
του περιβάλλοντος εφάρμοσε σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης σε 479 ελαιοπαραγωγούς μέλη
της αντιπροσωπεύοντας το σύνολο των περιοχών
του νομού.
Αποτελέσματα της εφαρμογής του συστήματος
ολοκληρωμένης διαχείρισης και της πιστοποίησης
του σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα AGRO 2.1 &
2.2/3 εκτός από την προστασία του περιβάλλοντος
και τη συμμόρφωση των παραγωγών με τους
κώδικες ορθής γεωργικής πρακτικής μέσα από
την πραγματοποίηση πολλών εκπαιδεύσεων τόσο σε ομαδικό όσο και σε ατομικό επίπεδο - εξασφαλίζοντας με αυτό το τρόπο και την πολλαπλή
συμμόρφωση των παραγωγών, είναι η δημιουργία
ενός νέου προϊόντος, του εξαιρετικά παρθένου
ελαιολάδου ολοκληρωμένης διαχείρισης, ενός
προϊόντος με συγκεκριμένη ταυτότητα καινοτομώντας με αυτό τον τρόπο στην αγορά και εξασφαλίζοντας την εμπιστοσύνη του καταναλωτή που
σήμερα περισσότερο από ποτέ αναζητά προϊόντα
ποιοτικά, ασφαλή και φιλικά προς το περιβάλλον.
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ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Κόρινθος
Χιλιομόδι
Άγιος Βασίλειος
Καλέτζι
Κουταλάς
Αθίκια
Κλένια
Ξυλοκέριζα
Αγγελόκαστρο
Μαψός
Σπαθοβούνι
Περάχωρα
Κατακάλι
Βεληνιάτικα
Σολομός
Σχίνος
Άγιοι Θεόδωροι
Άγιος Ιωάννης
Αλμυρή
Αρχ. Κόρινθος
Ζευγολατιό
Λουτράκι
Ρητό
Στεφάνι
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ΑΡΙΘΜΟΣ
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Πιλοτική εφαρμογή efarmer

ΤΟΜΕΑΣ B // ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Biv
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜOΣ: 40.000 €
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: foodstandard Α.Ε

Με το efarmer η ΕΑΣ Κορινθίας καινοτόμησε
προμηθεύοντας παραγωγούς με συσκευές iphone
όπου ο παραγωγός καταγράφει σήμερα όλα τα
καλλιεργητικά δεδομένα (φυτοπροστασία, λίπανση, καλλιεργητικές φροντίδες, συγκομιδή κλπ)
στην ειδική εφαρμογή efarmer.
Με αυτό το τρόπο ο παραγωγός εξοικειώνεται
αφενός με τις νέες τεχνολογίες και αφετέρου διευκολύνεται στις καταγραφές του αφού δεν χρειάζονται τετράδια και μολύβια.
Όλες οι καταγραφές ελέγχονται άμεσα από την
εφαρμογή και δεν αφήνει τον παραγωγό να συγκομίσει ένα χωράφι αν δεν έχουν τηρηθεί όλοι οι
κανόνες ασφάλειας και υγιεινής ενω παράλληλα
όλα τα δεδομένα συγχρονίζονται στο efarmer
server στα γραφεία της ΕΑΣ και είναι διαθέσιμα
στους γεωπόνους ώστε να δίνουν τις κατάλληλες
εξατομικευμένες συμβουλές και να παρακολουθούν την ελαιοκαλλιέργεια.

•

Σύγχρονες καταγραφές χωρίς μολύβια και
χαρτιά

•

Εύκολη χρήση

•

Συγκρίσιμα στατιστικά στοιχεία για συνεχή
βελτίωση από χρόνο σε χρόνο και από παραγωγό σε παραγωγό

•

Απόλυτος έλεγχος του χρόνου της συγκομιδής
με βάση όλες τα καλλιεργητικά δεδομένα

•

Data base με φυτοπροστατευτικά προϊόντα &
λιπάσματα

•

Άμεση αντιμετώπιση προβλημάτων με τη
βέλτιστη λύση

•

Μείωση του καλλιεργητικού κόστους

•

Ασφάλεια των παραγόμενων προϊόντων

•

Βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων
προϊόντων

•

Κάλυψη απαιτήσεων πολλαπλής συμμόρφωσης

•

Τήρηση Ιχνηλασιμότητας

Εγχειρίδιο
χρήσης

- version 2.01 -
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Προμήθεια ελαιοραβδιστικών με τους αντίστοιχους
αεροσυμπιεστές

ΤΟΜΕΑΣ Γ // ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Γi
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜOΣ: 31.250 €
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΞΑΝ Α.Ε.

Η Ένωση προμήθευσε επιλεγμένους παραγωγούς της ομάδας ολοκληρωμένης διαχείρισης
με ελαιοραβδιστικά και τις αντίστοιχες προεκτάσεις τους για την συγκομιδή της ελιάς,
προκειμένου η κρίσιμη για τη ποιότητα
συγκεκριμένη διαδικασία να πραγματοποιείται
ταχύτερα και αποτελεσματικότερα προς όφελος
της ποιότητας του παραγόμενου ελαιολάδου.
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Προμήθεια διχτυών ελαιοσυλλογής

ΤΟΜΕΑΣ Γ // ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Γi
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜOΣ: 31.250 €
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: MG HELLAS A.E.

Με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου ελαιολάδου η Ένωση προμήθευσε
επιλεγμένους παραγωγούς της ομάδας ολοκληρωμένης διαχείρισης με δίχτυα συλλογής ελιών.
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Βελτίωση εξοπλισμού τυποποίησης ελαιολάδου

ΤΟΜΕΑΣ Γ // ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Γiv
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜOΣ: 108.875 €
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΓΕΩΠΑΚ ΑΤΕΒΕ

Με στόχο να βελτιωθεί περαιτέρω η ποιότητα
των τριών εξαιρετικά παρθένων ελαιολάδων
που παράγει, η Ένωση βελτίωσε τον εξοπλισμό
του τυποποιητηρίου ελαιολάδου της με την
προμήθεια διαφόρων οργάνων όπως ανοξείδωτες αντλίες μεταφοράς ελαιολάδου χαμηλών
στροφών ποικίλων λίτρων ανά ώρα, αναβατώριο
πωμάτων, περιστρεφόμενο τραπέζι συλλογής
έτοιμων προϊόντων, αυτόματη ευθύγραμμη ογκομετρική μηχανή, μεταφορική ταινία στροφής,
βάση ετικετέζας, αυτόματη ευθύγραμμη μηχανή
τοποθέτησης καψυλίων, πλήρης με φούρνο συρρίκνωσης καψυλίων, αεροσυμπιεστής κοχλιοφόρο και αυτόματη ευθύγραμμη ετικετέζα αυτοκόλλητων ετικετών.

51

52
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Προμήθεια μεταφορικού μέσου

ΤΟΜΕΑΣ Γ // ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Γiv
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜOΣ: 29.500 €
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΠΡΟΜΟΤ Ε.Ι. ΛΑΪΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Με την προμήθεια ενός μεταφορικού μέσου κλειστού τύπου (κατάλληλο για τις δυσμενείς καιρικές
συνθήκες), η Ένωση μεταφέρει γρήγορα και με
ασφάλεια ελαιόλαδο τόσο από τα συνεταιριστικά
ελαιοτριβεία της Ένωσης όσο και από μεμονωμένους παραγωγούς της στο εργοστάσιο τυποποίησης με αποτέλεσμα το ελαιόλαδο να τυποποιείται
διατηρώντας όλα τα premium ποιοτικά χαρακτηριστικά του.
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Ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Εσωτερικής και
Εξωτερικής Ιχνηλασιμότητας για το τυποποιητήριο
της Ένωσης και το συνεταιριστικό ελαιοτριβείο του
Αγίου Βασιλείου

ΤΟΜΕΑΣ Δ // ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Δi
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜOΣ: 266.000 €
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: foodstandard Α.Ε.

Σήμερα η ΕΑΣ Κορινθίας μπορεί να ιχνηλατίσει άμεσα:
•
•
•
•

το τελικό προϊόν με τη χρήση του LOT number (trace back)
από οποιοδήποτε συστατικό ή υλικό συσκευασίας (trace forward)
από οποιονδήποτε πελάτη ή προμηθευτή
από το προσωπικό που δούλευε σε κάθε παρτίδα.

H ΕΑΣ Κορινθίας διαθέτει ένα πλήρες και λειτουργικό Σύστημα Ιχνηλασιμότητας το οποίο
λειτουργεί σε 3 επίπεδα:
•
•
•

παραγωγός
ελαιοτριβείο
τυποποιητήριο

Συγκεκριμένα το Σύστημα Ιχνηλασιμότητας
KORINTHIA iKnow εφαρμόζεται για το ελαιόλαδο
σε 479 παραγωγούς, 1 συνεταιριστικά ελαιοτριβείο (Άγιος Βασίλειος) και στο τυποποιητήριο
ελαιολάδου της Ένωσης.

Τόσο το τυποποιητήριο ελαιολάδου όσο και το
ελαιοτριβείο του Αγίου Βασιλείου έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με το ISO 22005:2007 «Ιχνηλασιμότητα στη διατροφή και διατροφική αλυσίδα
- Γενικές αρχές και βασικές απαιτήσεις για σχεδιασμό συστήματος και εφαρμογή».
To Σύστημα Ιχνηλασιμότητας KORINTHIA iKnow
βασίζεται σε ειδικές tailor made εφαρμογές για
την τήρηση της Ιχνηλασιμότητας τόσο στο ελαιοτριβείο όσο και στο τυποποιητήριο ελαιολάδου
ενώνοντας με αυτό το τρόπο την Εσωτερική με την
Εξωτερική Ιχνηλασιμότητα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ KORINTHIA IKNOW
•
•

Διασφάλιση της ποιότητας του κορινθιακού
ελαιολάδου

•
•

Τεκμηρίωση προέλευσης όλων των
συστατικών ενός προϊόντος

•

Δυνατότητα για παραγωγή και προώθηση
προϊόντων που απευθύνονται σε συγκεκριμένες ομάδες πελατών ή καταναλωτών

•
•

Άμεση τεκμηρίωση για τις ιδιότητες των
προϊόντων

•

Αποτελεσματική διαχείριση κρίσεων

•

Συμμόρφωση με τη νομοθεσία

ΕΑΣ Κορινθίας

•

Οργάνωση της παραγωγής

•

Καλύτερος έλεγχος της παραγωγής από τη
διοίκηση

•

Συνεχής αναβάθμιση της συνολικής διαχείρισης/λειτουργίας μέσω μετρήσιμων ποιοτικών και ποσοτικών στόχων

•

Βελτίωση των σχέσεων με τους πελάτες

•

Έλεγχος της ποιότητας των Α’ υλών

•

Έλεγχος διαθεσιμότητας προϊόντων - Α’ υλών
- υλικών συσκευασίας

Άγιος Βασίλειος

Know

KORINTHIA

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Παραγωγοί
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Άγιος Βασίλειος

ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΗΡΙΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ
olive oil
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Designed & Developed
by
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ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΗΡΙΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ
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Σχεδιασμός και εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης
της Ποιότητας ISO 9001:2008 και Διαχείρισης της
Ασφάλειας των Τροφίμων ISO 22000:2005 και Συστημάτων που καλύπτουν τις απαιτήσεις των προτύπων
International Food Standard (IFS) και British Retail
Consortium (BRC) στο τυποποιητήριο της Ένωσης και
Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας ISO 9001:2008
και Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων ISO
22000:2005 στο συνεταιριστικό ελαιοτριβείο του Αγίου
Βασιλείου

ΤΟΜΕΑΣ Δ // ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Δii
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜOΣ: 100.000 €
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: foodstandard Α.Ε.

Η ΕΑΣ Kορινθίας με στόχο τη διασφάλιση της
ποιότητας του κορινθιακού ελαιολάδου εφάρμοσε
τόσο στις εγκαταστάσεις του τυποποιητηρίου της
όσο και στις εγκαταστάσεις του συνεταιριστικού
ελαιοτριβείου Αγίου Βασιλείου, Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο
ISO 9001:2008 και της Ασφάλειας των Tροφίμων
σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000:2005.
Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι η παραγωγή
μεγάλης ποσότητας ελαιολάδου με βάση τις πιο
αυστηρές προδιαγραφές ασφάλειας και υγιεινής.

ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΗΡΙΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΕΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
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Επικοινωνιακό πρόγραμμα της Ένωσης Αγροτικών
Συνεταιρισμών Κορινθίας

ΤΟΜΕΑΣ E // ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ei
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜOΣ: 20.000 €
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: USUS

Σκοπός της συγκεκριμένης δραστηριότητας είναι
η διάδοση των αποτελεσμάτων όλων των Δραστηριοτήτων που υλοποίησε η Ένωση Αγροτικών
Συνεταιρισμών Κορινθίας στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΚ) 867/2008 για την βελτίωση της ποιότητας, την πιστοποίηση, την ιχνηλασιμότητα και
τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Για τους σκοπούς
του επικοινωνιακού προγράμματος πραγματοποιήθηκαν ημερίδες ενημέρωσης που απευθύνονταν
στην προσκεκλημένη πολιτική ηγεσία, σε εκπροσώπους από το χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης,
Προέδρους Αγροτικών Συνεταιρισμών - μελών της
Ένωσης καθώς και σε παραγωγούς που συμμετείχαν στο πρόγραμμα. Παράλληλα διανεμήθηκε
έντυπο επικοινωνιακό υλικό.

19.00 - 19.10
19.10 - 19.30

19.30 - 19.50

19.50 - 20.10

20.10 - 20.30

