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Εισαγωγή
Η ΚΑΣΕΛΛ Α.Ε.Σ. Α.Ε. ξεκίνησε τη δραστηριότητα της το 2002 μετά από πρωτοβουλία 9
Α.Σ.Ο. (ελαιοτριβείων του δήμου Μονεμβασιάς - Λακωνίας). Πλέον τα ελαιοτριβεία που
αποτελούν την ΚΑΣΕΛΛ Α.Ε.Σ. Α.Ε. είναι 8 στον αριθμό. Κοινός στόχος ήταν η δημιουργία
μονάδας τυποποίησης του ελαιολάδου της περιοχής για την ανάδειξη της εξαιρετικής
ποιότητάς του και την αναβάθμιση της αξίας του. Σε αυτή την κατεύθυνση λειτουργούν
πλέον τα 8 υπερσύγχρονα και αναβαθμισμένα ελαιοτριβεία και μία ισχυρή ομάδα 3.500
περίπου ελαιοπαραγωγών - μελών (μετόχων). Τo 2005 ολοκληρώθηκε η κατασκευή
σύγχρονης μονάδας τυποποίησης και συσκευασίας ελαιολάδου η οποία ενισχύθηκε με τη
δημιουργία του Τμήματος Ποιοτικού Ελέγχου καλλιέργειας, παραγωγής και τυποποίησης.
Η ΚΑΣΕΛΛ Α.Ε.Σ. Α.Ε. συσκευάζει και διακινεί εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο εκλεκτής
ποιότητας από τις μοναδικές ποικιλίες ελιάς, Κορωνέικη (70-80%) και Αθηνοελιά (20-30%).
Στα ελαιοτριβεία που παράγεται το ελαιόλαδο που τυποποιείται στις εγκαταστάσεις της
ΚΑΣΕΛΛ Α.Ε.Σ. Α.Ε., χρησιμοποιείται η μέθοδος της ψυχρής έκθλιψης, ενώ το παραγόμενο
ελαιόλαδο αποθηκεύεται σε συνθήκες ελεγχόμενης θερμοκρασίας και κάτω από αυστηρό
έλεγχο υγιεινής και με την υποστήριξη σύγχρονου εξοπλισμού. Συνέπεια των παραπάνω
είναι η παραγωγή ενός προϊόντος εξαιρετικής ποιότητας με μέτρια φρουτώδη γεύση,
χρυσοπράσινο χρώμα και ιδιαίτερα χαμηλή οξύτητα.
Τα κεντρικά γραφεία της ΚΑΣΕΛΛ Α.Ε.Σ. Α.Ε. μαζί με τη μονάδα συσκευασίας βρίσκονται
στη Συκέα Λακωνίας του Δήμου Μονεμβασίας στη Νοτιοανατολική Πελοπόννησο, ενώ τα
ελαιοτριβεία της είναι τοποθετημένα σε ακτίνα περίπου 10 χιλιομέτρων, περιμετρικά της
μονάδας τυποποίησης.
Πρόσφατα, και σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2 του ν. 4384/2016 (ΦΕΚ Α’ 78), η ΚΑΣΕΛΛ
Α.Ε.Σ. Α.Ε. είναι ενήμερη στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων
συλλογικών φορέων με αριθμό μητρώου 1004042. Όλες οι ενέργειες της ΚΑΣΕΛΛ Α.Ε.Σ.
Α.Ε. και των μελών της έχουν έναν κοινό παρονομαστή: τη διαρκή βελτίωση της ποιότητας
του ελαιόλαδου και κατ’ επέκταση τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για το προϊόν και
της θέσης του στην αγορά εντός και εκτός συνόρων. Για το σκοπό αυτό η ΚΑΣΕΛΛ Α.Ε.Σ.
Α.Ε. αξιοποιεί όλα τα διαθέσιμα εργαλεία. Σε αυτό το πλαίσιο εντάχθηκε η δημιουργία
Ένωσης Οργανώσεων Παραγωγών (Ε.Ο.Π.) που αναγνωρίστηκε βάσει της Υ.Α.
5746/157266/11.12.2014 (ΦΕΚ 3351/12.12.2014) και συμμετείχε στο Πρόγραμμα Εργασίας
περιόδου 2015 - 2018 σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 611/2014.
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Ωστόσο, σύμφωνα με την Υ.Α. 397/18235/2017 (ΦΕΚ 601 Β’), όπως τροποποιήθηκε με την
Υ.Α. 2430/110502/ 2017 (ΦΕΚ 3800 Β’) περί της αρμόδιας αρχής, η ΚΑΣΕΛΛ Α.Ε.Σ. Α.Ε.
κατέθεσε στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας
Λακωνίας, αίτηση εκ νέου αναγνώρισης της Ε.Ο.Π. στον τομέα του ελαιολάδου και των
επιτραπέζιων ελιών. Την Ε.Ο.Π. ΚΑΣΕΛΛ Α.Ε.Σ. Α.Ε. αποτελούν οι ακόλουθες Οργανώσεις
Παραγωγών (Ο.Π.): (1) Ο.Π. - Α.Ε.Σ. Αγίου Δημητρίου Ζάρακος, (2) Ο.Π. - Α.Ε.Σ. Νομίων Φουτίων Μονεμβασίας, (3) Ο.Π. - Α.Ε.Σ. Ασωπού, (4) Ο.Π. - Α.Σ. Αγίου Δημητρίου - Αγίου
Νικολάου & Ταλάντων Μονεμβασίας και (5) Ο.Π. - Α.Ε.Σ. Συκέας.
Η ΕΟΠ ΚΑΣΕΛΛ Α.Ε. αναγνωρισμένη με την υπ’ αριθμ. 30512/4664-31/01/2018 απόφαση
πρωτοβάθμιας επιτροπής αναγνώρισης της ΔΑΟΚ Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, θα
υλοποιήσει το εγκεκριμένο με την υπ’ αριθμ. 592/25161/30.03.2018 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
• 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
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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. 592/25161/30.03.2018 Υπουργική Απόφαση «Έγκριση Προγράμματος Εργασίας
της Ένωσης Οργάνωσης Παραγωγών ΚΑΣΕΛΛ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, 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.
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Αντικείμενο του έργου

Το φυσικό αντικείμενο του έργου του Αναδόχου περιλαμβάνει την προμήθεια εξοπλισμού
στο πλαίσιο του τομέα Δ με τίτλο «Βελτίωση της ποιότητας της παραγωγής ελαιολάδου και
επιτραπέζιων ελιών» και συγκεκριμένα τη δραστηριότητα Δv.1 με τίτλο “Προμήθεια
γευσιγνωστικού εξοπλισμού” για το πρώτο έτος του εγκεκριμένου προγράμματος της
Ο.Ε.Φ. στο πλαίσιο των Καν. (ΕΕ) 611/2014 και 615/2014, όπως έχουν τροποποιηθεί και
ισχύουν.
Πιο συγκεκριμένα, η ΟΕΦ Ε.Ο.Π. ΚΑΣΕΛΛ Α.Ε.Σ. Α.Ε., με στόχο τη διασφάλιση της
ποιότητας του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου που συσκευάζει στις εγκαταστάσεις της,
επιθυμεί να προχωρήσει στην προμήθεια μίας (1) καμπίνας οργανοληπτικών δοκιμών
τεσσάρων θέσεων, τεσσάρων (4) υδατόλουτρων οργανοληπτικής αξιολόγησης και
διακοσίων (200) τεμαχίων ποτηριών οργανοληπτικής αξιολόγησης.
Η καμπίνα οργανοληπτικής αξιολόγησης θα πρέπει να περιλαμβάνει για την κάθε θέση
κλωβό οργανοληπτικής αξιολόγησης με φωτιστικό, επιφάνεια εργασίας για τη δοκιμή του
δείγματος, λεκάνη απόρριψης δείγματος, κρουνό νερού με σιφώνι.
Τα υδατόλουτρα θα πρέπει να είναι τεσσάρων θέσεων σε μπλοκ αλουμινίου, να έχουν
υψηλή θερμική αγωγιμότητα, να διαθέτουν διακόπτη, ψηφιακό μικροεπεξεργαστή και να
έχουν ακρίβεια θερμοκρασίας ± 0,5οC.
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)
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Δv.1
Τομέας Δ
Βελτίωση της ποιότητας της παραγωγής ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών

Δραστηριότητα Δv:Δημιουργία και βελτίωσης εργαστηρίων ανάλυσης ελαιολάδου

Τίτλος

Προμήθεια γευσιγνωστικού εξοπλισμού

Διάρκεια

1 έτος

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο έλεγχος των δύο βασικών οργανοληπτικών χαρακτηριστικών, που συνδέονται στενά
μεταξύ τους, δηλαδή του αρώματος και της γεύσης, αποτελεί σίγουρα από τα βασικότερα
κριτήρια αξιολόγησης των ελαιολάδων. Ο οργανοληπτικός έλεγχος γίνεται από
εξειδικευμένους δοκιμαστές και σύμφωνα με τους κανόνες και τα στάνταρ που έχουν
καθοριστεί από το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου. Όπως συμβαίνει και στο κρασί, οι
γευσιγνώστες προσπαθούν να ανιχνεύσουν οσμές, που γίνονται ευχαρίστως δεκτές και
που θυμίζουν άλλα προϊόντα (π.χ. φρούτα, όπως μήλο, ξηρούς καρπούς κλπ). Είναι καθαρά
θέμα εμπειρίας και γνώσης η διάκριση των γεύσεων του ελαιολάδου. Η γευσιγνωσία
δείχνει ακόμα αν έχει συντηρηθεί σωστά το προϊόν και αν έχουν διατηρηθεί τα
χαρακτηριστικά του.

Τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης του ελαιολάδου έχουν καθοριστεί από το Διεθνές
Συμβούλιο Ελαιολάδου (ΔΣΕ) και βασίζονται σε τρεις βασικούς παράγοντες:
Οξύτητα
Η οξύτητα είναι ένα από τα σημαντικότερα κριτήρια για τους επαγγελματίες αλλά και τους
απλούς καταναλωτές. Καθορίζει την ποιοτική κατάταξη, τη διαβάθμιση αλλά και την τιμή
του ελαιολάδου. Ο βαθμός οξύτητας του ελαιολάδου υποδηλώνει την περιεκτικότητα του
προϊόντος σε ελαϊκό οξύ. Γενικώς, βρώσιμο ελαιόλαδο θεωρείται, με βάση της οδηγίες του
Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιολάδου, εκείνο που η οξύτητά του δεν ξεπερνά τους 3.3
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βαθμούς (3.3%). Στις ελληνικές ελαιοπαραγωγικές περιοχές καλό λάδι θεωρείται εκείνο
που η οξύτητά του δεν ξεπερνά το 0.5% σε περιεκτικότητα ελαϊκού οξέος (0.5 βαθμούς).
Οξείδωση
Είναι η λεγόμενη «τάγγιση» του ελαιολάδου, αλλοίωση σοβαρότατη, που συνδέεται κυρίως
με τις ακατάλληλες συνθήκες στις οποίες εκτίθεται το λάδι μετά την εξαγωγή του από το
ελαιοτριβείο (ακατάλληλα δοχεία αποθήκευσης, έκθεση στον ήλιο κλπ). Ο προσδιορισμός
της οξείδωσης γίνεται με εργαστηριακές μετρήσεις και κυρίως με τη μέτρηση του αριθμού
των υπεροξειδίων.
Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά : Χρώμα – Οσμή – Γεύση
Το χρώμα του ελαιολάδου καθορίζεται κυρίως από τις χρωστικές ουσίες, που επικρατούν
στον καρπό τη στιγμή της συγκομιδής του. Το ελαιόλαδο είναι πράσινο στην αρχή της
περιόδου συγκομιδής, όταν προέρχεται από άγουρο ελαιόκαρπο. Το ελαιόλαδο από ώριμο
ελαιόκαρπο έχει κίτρινο προς χρυσό χρώμα, Ενώ όταν ο καρπός είναι υπερώριμος, το
ελαιόλαδο, που εξάγεται, έχει φαιό χρώμα. Σημαντικό ρόλο για τον καθορισμό του
χρώματος του ελαιολάδου παίζει και το όλο σύστημα σύνθλιψης του ελαιοκάρπου και
εξαγωγής του λαδιού, δηλαδή ο τύπος του ελαιοτριβείου.

Προκειμένου να γίνει εκπαίδευση των ατόμων που θα μπορούν να εκτιμούν τα
οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του παρθένου ελαιολάδου απαιτούνται ειδικές αίθουσες
δοκιμών. Οι αίθουσες αυτές παρέχουν στους δοκιμαστές ένα κατάλληλο και άνετο
περιβάλλον, διευκολύνουν την εργασία τους και βελτιώνουν την επαναληψιμότητα και
αναπαραγωγιμότητα των αποτελεσμάτων τους.

Ο χώρος πρέπει να είναι ευχάριστος

κατάλληλα φωτισμένος, με ουδέτερο χρώμα, απομονωμένος από το θόρυβο, να μην έχει
παράξενες οσμές, να αερίζεται επαρκώς, και η θερμοκρασία να κυμαίνεται στους 20°-22°C
με σχετική υγρασία 60-70%.
Επιπλέον, για τον προσδιορισμό των κριτηρίων που χρειάζονται για την εκτίμηση των
οργανοληπτικών χαρακτηριστικών του ελαιολάδου,

απαιτούνται

υδατόλουτρα

οργανοληπτικής αξιολόγησης καθώς και ποτήρια οργανοληπτικής αξιολόγησης.
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Μια επιχείρηση η οποία τυποποιεί εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο οφείλει να μπορεί να
διαχωρίζει τα οργανοληπτικά του χαρακτηριστικά, καθώς αποτελούν βασικό κριτήριο
ποιότητας.
Η ΚΑΣΕΛΛ, έχοντας ως στόχο την προώθηση του ποιοτικού εξαιρετικού παρθένου
ελαιολάδου που συσκευάζει στις εγκαταστάσεις της, τη συνεχή εξέλιξή της και την
8
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κατοχύρωσης του ονόματός της στην εγχώρια και διεθνή αγορά , διαθέτει στο ανθρώπινο
δυναμικό της , εξειδικευμένη γεωπόνο η οποία είναι πιστοποιημένη γευσιγνώστρια.
Με τη συμβολή της συγκεκριμένου στελέχους της ΚΑΣΕΛΛ, θα εκπαιδευτούν οι
διαχειριστές των ελαιοτριβείων - μελών της ΕΟΠ ΚΑΣΕΛΛ καθώς και το 20% των
παραγωγών της κάθε ΟΠ.
Προκειμένου να επιτευχθούν τα παραπάνω, η ΚΑΣΕΛΛ θα προμηθευτεί μια καμπίνα
οργανοληπτικών δοκιμών τεσσάρων θέσεων αλλά και τον απαραίτητο εξοπλισμό που
απαιτείται , ήτοι τέσσερα υδατόλουτρα οργανοληπτικής αξιολόγησης

καθώς και 200

τεμάχια ποτήρια οργανοληπικής αξιολόγησης.
Τα υδατόλουτρα είναι τεσσάρων θέσεων σε μπλοκ αλουμινίου, έχουν υψηλή θερμική
αγωγιμότητα, διαθέτουν ψηφιακό μικροεπεξεργαστή και έχουν ακρίβεια θερμοκρασίας
±2οC.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
Α/Α

Τίτλος Παραδοτέου

Έτος προγράμματος

Μήνες από έναρξη
προγράμματος

1 Προμήθεια μιας καμπίνας τεσσάρων θέσεων

1ο

έως 12

2 Προμήθεια τεσσάρων (4) υδατόλουτρων

1ο

έως 12

3 Προμήθεια διακοσίων (200) ποτηριών

1ο

έως 12

ΔΕΙΚΤΕΣ
Είδος δείκτη

Περιγραφή
δείκτη

Μονάδα
Μέτρησης

Τιμή στόχος

Μήνες από
έναρξη
προγράμματος

Τρόπος μέτρησης

εισροών /
εκροών

Προμήθεια
καμπίνας
τεσσάρων
θέσεων

Τεμάχιο

1

έως 12

Αριθμός καμπινών
τεσσάρων θέσεων

εισροών /
εκροών

Προμήθεια
υδατόλουτρου

Τεμάχιο

4

έως 12

Αριθμός
υδατόλουτρων
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Είδος δείκτη

Περιγραφή
δείκτη

Μονάδα
Μέτρησης

Τιμή στόχος

Μήνες από
έναρξη
προγράμματος

Τρόπος μέτρησης

εισροών /
εκροών

Προμήθεια
ποτηριών

Τεμάχιο

200

έως 12

Αριθμός ποτηριών

αποτελεσμάτ
ων

Αριθμός
διαχειριστών
ελαιοτριβείου
Αριθμός
που
διαχειριστών
εξυπηρετούντα
ι

5

Αποτελεσματικ
ότητα χρήσης
γευσιγνωστικο
ύ εξοπλισμού

5

επιπτώσεων

Αριθμός
διαχειριστών

Αριθμός διαχειριστών

έως

Ερεύνα ικανοποίησης
μέσω
ερωτηματολογίων

έως

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
Δραστηριότητα
ς

Δαπάνες

Ποσό

Πρώτο έτος

Δεύτερο έτος

Τρίτο έτος

€10.000,00

Πάγια

€10.000,00

€10.000,00

€0,00

€0,00
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