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Εισαγωγή 

Ο Α.Ε.Σ. Στέρνας δραστηριοποιείται στον τοµέα της παραγωγής, τυποποίησης και 

εµπορίας Έξτρα Παρθένου Ελαιόλαδου Π.Ο.Π. (Προστατευόµενη Ονοµασία Προέλευσης) 

από την ευρύτερη περιοχή της Στέρνας. Η περιοχή παράγει την ποικιλία “Κορωνέϊκη”, µία 

µοναδική ποικιλία προικισµένη µε το λαµπερό πράσινο χρώµα του λαδιού, το πλούσιο 

άρωµα και την λεπτή γεύση του. Η διαδικασία έκθλιψης γίνεται σε χαµηλές θερµοκρασίες 

και σε ιδανικούς χρόνους επεξεργασίας και το αποτέλεσµα είναι εξαιρετικό. Η ψυχρή 

επεξεργασία έχει ως αποτέλεσµα το ελαιόλαδο να είναι ο χυµός της ελιάς µε έντονη 

φρουτώδη γεύση µε πολύ χαµηλούς δείκτες οξύτητας. 

Ο Α.Ε.Σ. Στέρνας , Δήµου Μεσσήνης Μεσσηνίας, αναγνωρισµένος µε την υπ’ αριθµ. 

6410-31/01/2018 απόφαση πρωτοβάθµιας αναγνώρισης των Οργανώσεων Παραγωγών 

(Ο.Π.), των Οµάδων Παραγωγών (Οµ.Π.) και των Ενώσεων τους (Ε.Ο.Π.) της Διεύθυνσης 

Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας ως Ο.Π. στον 

τοµέα του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών, θα υλοποιήσει το εγκεκριµένο µε την 

υπ’ αριθµ. 602/25196/30.03.2018 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 
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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. 602/25196/30.03.2018 Υπουργική Απόφαση «Έγκριση Προγράµµατος 

Εργασίας της Οργάνωσης Παραγωγών Αγροτικός Συνεταιρισµός Στέρνας της 

Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, 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.)  
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• 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 ΣΤ με 

τίτλο «Διάδοση πληροφοριών σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνουν οι δικαιούχοι 
οργανώσεις για τη βελτίωση της ποιότητας του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών» 

και συγκεκριμένα τη δραστηριότητα ΣΤi με τίτλο “Επικοινωνιακό πρόγραμμα της Ο.Ε.Φ. 
οργανώσεις για τη βελτίωση της ποιότητας του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών” 

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 προγράμματος εργασίας της Ο.Ε.Φ., το οποίο και παρατίθεται στο 

Παράρτημα του παρόντος.
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�
Παράρτημα

(Απόσπασμα από το Εγκεκριμένο Πρόγραμμα Εργασίας)

Εισαγωγή 

Η Επικοινωνία είναι ένας τοµέας που τα τελευταία χρόνια αποκτά ιδιαίτερη σηµασία στη 

διαδικασία της στρατηγικής, καθώς αναγνωρίζεται όλο και πιο πολύ η συµβολή και η 

αποτελεσµατικότητα στην προβολή κάθε Οργάνωσης, των προϊόντων, υπηρεσιών, 

λειτουργιών.  

Τα εργαλεία της Επικοινωνίας που θα αξιοποιηθούν στο πλαίσιο του Τοµέα ΣΤi είναι η 

διοργάνωση εκδηλώσεων / events (συνεντεύξεις τύπου, ξεναγήσεις, διαγωνισµοί κλπ), οι 

σχέσεις µε την κοινότητα των stakeholders (Περιφερειακές Ενότητες, Θεσµικοί φορείς στον 

τοµέα της Παραγωγής, της Διατροφής και του Τουρισµού, Ιδιωτικοί φορείς στον τοµέα της 

Παραγωγής, της Διατροφής και του Τουρισµού κλπ), οι σχέσεις µε τα MME, (δελτία τύπου, 

συνεντεύξεις, καταχωρίσεις, δηµοσιεύµατα), η ανάπτυξη ψηφιακού περιεχοµένου και 

ψηφιακής προβολής, η παραγωγή Πολυµεσικού Υλικού (φωτογραφίσεις, βίντεο κλπ) και η 

παραγωγή Προωθητικού Υλικού.  

Στο πλαίσιο του Προγράµµατος Εργασίας, η Ο.Ε.Φ. θα αξιοποιήσει όλα τα διαθέσιµα 

εργαλεία Επικοινωνίας - Διαφήµισης, Δηµοσίων Σχέσεων, Δηµιουργικού Σχεδιασµού και 

Τοµέας ΣΤ 

διάδοση πληροφοριών σχετικά µε τα µέτρα που λαµβάνουν οι δικαιούχοι οργανώσεις για 
τη βελτίωση της ποιότητας του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών  

Δραστηριότητα ΣΤi: Διάδοση πληροφοριών σχετικά µε τα µέτρα που υλοποιούν οι 
δικαιούχοι οργανώσεις στους τοµείς που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως ε),  

Τίτλος Επικοινωνιακό πρόγραµµα της Ο.Ε.Φ.

Διάρκεια 3 έτη
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Περιεχοµένου, Ενηµέρωσης και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης, Νέων Ψηφιακών Μέσων 

και δικτύων -  µε σκοπό να προβάλει τις δράσεις που υλοποιεί και κατ’ επέκταση τα οφέλη 

τους σε επίπεδο συνθηκών καλλιέργειας και βελτίωσης των ποιοτικών χαρακτηριστικών 

του ελαιολάδου/της ελιάς. 

Στόχος είναι η περαιτέρω ανάδειξη θεµάτων που τεκµηριώνουν την αποτελεσµατικότητα 

των δράσεων του προγράµµατος µε µετρήσιµους όρους. Σε αυτά περιλαµβάνεται η 

αναβάθµιση των ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών της ελαιοκαλλιέργειας,  οι ενέργειες για 

την προστασία του περιβάλλοντος, την ασφάλεια και υγιεινή, η βελτίωση της ποιότητας και 

άρα της ανταγωνιστικότητας του παραγόµενου προϊόντος, καθώς και τα οφέλη σε επίπεδο 

παραγωγών και πωλήσεων.  

Υλοποίηση 

Σε αυτό το πλαίσιο, η Ο.Ε.Φ. αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιµα µέσα, σχεδιάζει να 

υλοποιήσει ένα στοχευµένο πλάνο επικοινωνίας που ενδεικτικά δύναται να περιλαµβάνει 

τις ακόλουθες ενέργειες:  

✓Ταξίδι εξοικείωσης οµάδων - στόχου µε βασικό στόχο τη γνωριµία µε τον τόπο, τα 

προϊόντα και τις υπηρεσίες του, µε απώτερο σκοπό την προώθηση και τελικά την αγορά 

αυτών. 

✓Σχεδιασµό Εντύπου απολογισµού/προβολής της Ο.Ε.Φ. για την ευρεία ενηµέρωση του 

κοινού αλλά και των ειδικών οµάδων στόχων – δυνητικά ωφελούµενων.  

✓Δηµοσιογραφικό πλάνο προβολής/καταχωρίσεις/ρεπορτάζ. Ο συνδυασµός τηλεόρασης, 

ραδιοφώνου, περιοδικών και Internet θα επικοινωνήσει αποτελεσµατικά το µήνυµα της 

Ο.Ε.Φ. στα διάφορα τµήµατα των οµάδων - στόχο. 

Παραδοτέα 

α/α ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΕΤΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1 Πρώτη ενδιάµεση έκθεση τεκµηρίωσης της 
υλοποίησης της δραστηριότητας 1ο έως 9

2 Δεύτερη ενδιάµεση έκθεση τεκµηρίωσης της 
υλοποίησης της δραστηριότητας 1ο έως 9

α/α
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Δείκτες 

3 Τελική έκθεση τεκµηρίωσης της υλοποίησης της 
δραστηριότητας για το πρώτο έτος 1ο έως 12

4 Πρώτη ενδιάµεση έκθεση τεκµηρίωσης της 
υλοποίησης της δραστηριότητας 2ο έως 21

5 Δεύτερη ενδιάµεση έκθεση τεκµηρίωσης της 
υλοποίησης της δραστηριότητας 2ο έως 21

6 Τελική έκθεση τεκµηρίωσης της υλοποίησης της 
δραστηριότητας για το δεύτερο έτος 2ο έως 24

7 Πρώτη ενδιάµεση έκθεση τεκµηρίωσης της 
υλοποίησης της δραστηριότητας 3o έως 33

8 Δεύτερη ενδιάµεση έκθεση τεκµηρίωσης της 
υλοποίησης της δραστηριότητας 3o έως 36

9 Τελική έκθεση τεκµηρίωσης της υλοποίησης της 
δραστηριότητας για το τρίτο έτος 3o έως 36

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΕΤΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
α/α

Είδος 
δείκτη

Περιγραφή 
δείκτη

Μονάδα 
Μέτρησης Τιµή στόχος

Μήνες από 
έναρξη 

προγράµµατο
ς

Τρόπος µέτρησης

εισροών / 
εκροών

Ταξίδι 
εξοικείωσης 

Προετοιµασία, 
προσκλήσεις, 
οργανωτικά 
δεδοµένα

1
έως 12 Ηµέρες 

προπαρασκευής και 
αριθµός 

συµµετεχόντων

αποτελεσ
µάτων

Υλοποίηση 
εξοικείωσης και 
συµµετοχή 
οµάδων 

ενδιαφέροντος

Λίστες 
συµµετεχόντων

, περιγραφή 
δράσεων

1 έως 24 
Εξοικείωση και 

Συµµετοχή (δράσεις 
ταξιδιού και 

συµµετέχοντες)

επιπτώσε
ων

Δηµοσιότητα και 
ενηµέρωση 
σχετικά µε τις 
προσπάθειες 
της ΟΕΦ για τη 
βελτίωση της 
ποιότητας των 
προϊόντων της

Συµµετοχή 
οµάδων 

ενδιαφέροντος 
και ΜΜΕ και 
προβολή 

δραστηριοτήτω
ν

Σύνολο 
παραγωγών 
ΟΕΦ x 2 έως 36

Διάχυση 
αποτελεσµάτων 

ταξιδιού, 
δηµοσιεύσεις και 
θετική εικόνα

εισροών / 
εκροών

Εντυπα 
προβολής

Δηµιουργικές 
προτάσεις 1

έως 12 
Προσχέδια

αποτελεσ
µάτων

Εφαρµογή 
εντύπων σε 

ηλεκτρονική και 
έντυπη µορφή

Εφαρµογή 
δηµιουργικών 
προτάσεων και 
κειµένων

1 έως 24 
Εφαρµογές και 
εκτυπώσεις

Είδος 
δείκτη
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Ο.Ε.Φ. Α.Ε.Σ. ΣΤΕΡΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  - ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤi

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. 

Προϋπολογισµός 

επιπτώσε
ων

Προβολή της 
ΟΕΦ σε 

ευρύτερο κοινό 
ενδιαφέροντος

Διάδοση 
αποτελεσµάτω
ν δράσης σε 
εθνικό επίπεδο

Σύνολο 
παραγωγών 
ΟΕΦ x 2 έως 36

Αναγνωρισιµότητα 
σε εφαρµογές 
διάχυσης και 
ενηµέρωσης

εισροών / 
εκροών

Δηµοσιογραφι
κό πλάνο 
προβολής

Προτάσεις 
περιεχοµένου 

µε όλο το 
ενηµερωτικό 

υλικό

1
έως 12 Προσχέδιο πλάνου 

δηµοσιεύσεων

αποτελεσ
µάτων

Δηµιουργία 
περιεχοµένου 
προβολής

Παραγωγή 
ενηµερωτικού 
πακέτου προς 

ΜΜΕ
1 έως 24 Αριθµός 

Δηµοσιευµάτων

επιπτώσε
ων

Προβολή της 
ΟΕΦ σε 

ευρύτερο κοινό 
ενδιαφέροντος

Διάδοση 
αποτελεσµάτω
ν δράσης σε 
εθνικό επίπεδο

Σύνολο 
παραγωγών 
ΟΕΦ x 2 έως 36

Αναγνωρισιµότητα 
σε οµάδες 

ενδιαφέροντος

Περιγραφή 
δείκτη

Μονάδα 
Μέτρησης Τιµή στόχος

Μήνες από 
έναρξη 

προγράµµατο
ς

Τρόπος µέτρησης
Είδος 
δείκτη

Σύνολο 
Δραστηριότητα

ς
Δαπάνες Ποσό Πρώτο έτος Δεύτερο έτος Τρίτο έτος

€7.600,02 Παροχή 
Υπηρεσιών €7.600,02 €2.533,34 €2.533,34 €2.533,34
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