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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο ΑΣ ΚΡΙΤΣΑΣ με βάση την απόφαση 993/12-02-2015 της ΔΑΟΚ ΠΕ Λασιθίου αναγνωρίστηκε στις
12/2/2015 ως Οργάνωση Παραγωγών στον Τομέα Ελαιολάδου και Επιτραπέζιας Ελιάς έχοντας στο
δυναμικό του πάνω από 500 άτομα –μέλη με ≈ 4.500 στρέμματα ελαιώνων.
Το πρόγραμμα εργασίας που υλοποιεί στα πλαίσια των Καν (ΕΕ) 611/2014 & 615/2014 εγκρίθηκε
δυνάμει της 1802/36612/31.03.2015 Υπουργικής απόφασης και έχει συνολικό προϋπολογισμό
1.140.590,00 €.
Το 1ο έτος του προγράμματος ολοκληρώθηκε με επιτυχία με την ενεργοποίηση του συνόλου σχεδόν
των δραστηριοτήτων.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Με γνώμονα την επίτευξη 4 κεντρικών στόχων το πρόγραμμα εργασίας της ΟΠ-ΑΣ ΚΡΙΤΣΑΣ
περιλαμβάνει 13 δραστηριότητες οι οποίες διακρίνονται από υψηλή συμπληρωματικότητα.

ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Πρακτική βελτίωσης ποιότητας του εδαφους
Ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης
Αναβάθμιση συστημάτων και τεχνικών άρδευσης ελαιώνων
Κατάρτιση ελαιοπαραγωγών στον αγρό
Εφοδιασμός ελαιοπαραγωγών με εξοπλισμό
Εγκατάσταση συστήματος τροφοδότησης Ca(OH)2
Βελτίωση εγκαταστασεων & εξοπλισμού ελαιουργείου & τυποποιητηρίου
Ενίσχυση συστήματος ιχνηλασιμότητας
Λειτουργία Συστήματος Διαχείρισης Ιχνηλασιμότητας και Ασφάλειας Τροφίμων
Κλιματικά ουδέτερο ελαιόλαδο
Επικοινωνία προγράμματος
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Πρακτικές Βελτίωσης της ποιότητας του εδάφους
ΤΟΜΕΑΣ Β \\ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Β.ΙΙ.1
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: PROACTIVE AE
Σκοπός της δράσης είναι η πρακτική επίδειξη
τεχνικών διατήρησης της γονιμότητας των
εδαφών, και αντιμετώπισης φαινομένων
διάβρωσης, ερημοποίησης, υποβάθμισης των
εδαφών.
Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε επιλογή
συγκεκριμένων ελαιώνων των οποίων τα εδάφη
χαρακτηρίζονται από χαμηλή γονιμότητα και
εφαρμόστηκαν εναλλακτικές τεχνικές βελτίωσης
της ποιότητας του εδάφους όπως χλωρή
λίπανση, σπορά χορτοδοτικών φυτών, και χρήση
compost.
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Ανάπτυξη & Εφαρμογή
Συστήματος Ολοκληρωμένης
Διαχείρισης
ΤΟΜΕΑΣ Β \\ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Β.ΙV.1
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: PROACTIVE AE
Ο ΑΣ Κριτσάς με σταθερή επιδίωξη την
εξασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας
του ελαιολάδου του, που ανήκει στην ανώτερη
ποιοτική κατηγορία του «εξαιρετικού παρθένου»
και τον έλεγχο των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων κατά το στάδιο της καλλιέργειας
προχώρησε στην ανάπτυξη και εφαρμογή
Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης.

5.850 στρέμματα
531 παραγωγοί
114.000 ελαιόδενδρα
Αποτέλεσμα της εφαρμογής του συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης ήταν η απόκτηση
πιστοποιητικού συμμόρφωσης σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα AGRO 2.1 & 2.2/3 και η πλήρης
προσαρμογή των καλλιεργητικών πρακτικών των παραγωγών στους κανόνες της πολλαπλής
συμμόρφωσης.
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Αναβάθμιση συστημάτων και τεχνικών άρδευσης
ελαιώνων
ΤΟΜΕΑΣ Γ \\ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Γ. Ι.1
ΑΝΑΔΟΧΟΙ: PROACTIVE AE, SCIENTACT AE, ΣΙΓΑΝΟΣ ΝΙΚ

4

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2015-2016 // ΑΣ ΚΡΙΤΣΑΣ

Με σκοπό τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελαιοκαλλιέργειας η ΟΕΦ ΑΣ Κριτσάς εστίασε
στον εκσυγχρονισμό των τεχνικών και των συστημάτων άρδευσης των ελαιώνων.
Στο πλαίσιο της προσπάθειας αυτής η ΟΕΦ προέβη στην εγκατάσταση αγρομετεωρολογικού σταθμού
και, στην ανάπτυξη συνεργασίας με εξειδικευμένη εταιρεία για την ανάλυση των δεδομένων και
τη διατύπωση εξειδικευμένων οδηγιών άρδευσης προς τα μέλη της. Παράλληλα έχει ξεκινήσει την
αντικατάσταση των συστημάτων άρδευσης που χρησιμοποιούνται σε επιλεγμένους ελαιώνες για τον
περιορισμό των απωλειών αρδευτικού νερού.
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Πρόγραμμα κατάρτισης
παραγωγών
ΤΟΜΕΑΣ Γ \\ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Γ. ΙΙΙ.1
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: PROACTIVE AE
Με στόχο τη βιώσιμη διαχείριση της
ελαιοκαλλιέργειας που βασίζεται σε μεθόδους
αύξησης των αποδόσεων και περιορισμού των
αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον σχεδιάστηκε
και εφαρμόζεται εκτεταμένο πρόγραμμα κατάρτισης
των παραγωγών-μελών της ΟΕΦ ΑΣ ΚΡΙΤΣΑΣ.
Κύρια στοιχεία του προγράμματος κατάρτισης είναι
ο συνδυασμός της θεωρητικής γνώσης με την
πρακτική επίδειξη τεχνικών ελαιοκαλλιέργειας, η
ολοκληρωμένη προσέγγιση και η υλοποίηση του με
ολιγομελείς ομάδες.
Θεματολογία
Φύτευση νέων δένδρων & εμβολιασμός
ελαιοδέντρων
Κλάδεμα & Διαχείριση υπολειμμάτων κλαδέματος
Λίπανση
Κατεργασία εδάφους
Ολοκληρωμένη φυτοπροστασία
Άρδευση
Συγκομιδή

5

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2015-2016 // ΑΣ ΚΡΙΤΣΑΣ

5

Εφοδιασμός παραγωγών με
εξοπλισμό
ΤΟΜΕΑΣ Δ \\ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Δ.Ι.1
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: DEBLA
Ο ΑΣ Κριτσάς αναγνωρίζοντας τη συμβολή του εξοπλισμού
που χρησιμοποιούν οι παραγωγοί στη βελτίωση της
ποιότητας του ελαιολάδου και ταυτόχρονα στην αποφυγή της υποβάθμισης του λόγω χρήσης
πεπαλαιωμένου ή/και σε ορισμένες περιπτώσεις ακατάλληλου εξοπλισμού προχώρησε στην
προμήθεια και διανομή εξοπλισμού προς τα μέλη της ΟΕΦ.
Στο πλαίσιο αυτό ολοκληρώθηκε η προμήθεια και διανομή 776 τεμαχίων διχτυών ελαιοσυλλογής σε
όλα τα μέλη της ΟΠ-ΑΣ Κριτσάς στο πλαίσιο της προσπάθειας βελτίωσης των συνθηκών συγκομιδής
του ελαιοκάρπου
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Βελτίωση Εγκαταστάσεων &
Εξοπλισμού Ελαιουργείου και
Τυποποιητηρίου
ΤΟΜΕΑΣ Δ \\ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Δ.ΙV.1
ΑΝΑΔΟΧΟΙ: UNITY ΕΠΕ, OLIOTECH PC,
TOYOTA MATERIAL HANDLING GREECE Α.Ε,
ΚΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ο ΑΣ Κριτσάς, έχει ξεκινήσει την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου
εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης του μηχανολογικού εξοπλισμού και των κτιριακών του
εγκαταστάσεων με στόχο την βελτίωση των συνθηκών επεξεργασίας και τυποποίησης του
ελαιολάδου της ΟΕΦ. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε
• η προμήθεια μιας συσκευής μέτρησης ελαιοπεριεκτικότητας για την υποστήριξη της κοινής άλεσης.
• η εγκατάσταση νέου φυγοκεντρικού διαχωριστήρα αυτόματου καθαρισμού
• η προμήθεια ενός ηλεκτροκίνητου παλετοφόρου προς χρήση εντός των παραγωγικών εγκαταστάσεων και
• η στρώση βιομηχανικού δαπέδου στο χώρο των ελαιοδεξαμενών.
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Ενίσχυση Συστήματος
Ιχνηλασιμότητας
ΤΟΜΕΑΣ Ε \\
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ε.Ι.1
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: PROACTIVE
AE
Βασικό ζητούμενο για τον ΑΣ Κριτσάς
είναι η γνώση όλων των πληροφοριών
που αφορούν σε όλα τα στάδια παραγωγής
ελαιολάδου από το χωράφι μέχρι την έξοδο
του τυποποιητηρίου.
Στο πλαίσιο αυτό προχώρησε στην προμήθεια
και εγκατάσταση κατάλληλου λογισμικού
(Proactive e-farming) που επιτρέπει την
παρακολούθηση όλων των πληροφοριών που παράγονται από τις πρακτικές που εφαρμόζουν οι
παραγωγοί και την εξαγωγή χρήσιμων συγκεντρωτικών και αναλυτικών αναφορών σε επίπεδο
ομάδας ή παραγωγού .
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Λειτουργία Συστήματος Διαχείρισης
Ιχνηλασιμότητας & Ασφάλειας
Τροφίμων
ΤΟΜΕΑΣ Ε \\ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ε.Ι.2 & Ε.ΙΙ.1
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: PROACTIVE AE
Αδιαπραγμάτευτος στόχος του ΑΣ Κριτσάς είναι οι διαδικασίες
έκθλιψης και τυποποίησης ελαιολάδου που πραγματοποιούνται
στις εγκαταστάσεις της, να συμμορφώνονται πλήρως με την
ισχύουσα νομοθεσία και τις κανονιστικές διατάξεις και, να
διακρίνονται από υψηλά επίπεδα υγιεινής και ασφάλειας.
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Στο πλαίσιο αυτό αναπτύχθηκαν και
εφαρμόστηκαν στο ελαιουργείο & στο
τυποποιητήριο του ΑΣ Κριτσάς Σύστημα
Διαχείρισης της Ιχνηλασιμότητας
σύμφωνα με το πρότυπο
ISO22005:2007 και Σύστημα
Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων
σύμφωνα με το πρότυπο FSSC
22000.
Ως αποτέλεσμα των παραπάνω
το ελαιόλαδο που παράγεται στις
εγκαταστάσεις του ΑΣ Κριτσάς
πληροί τις πλέον αυστηρές
προδιαγραφές υγιεινής και
ασφάλειας.
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Κλιματικά Ουδέτερο Ελαιόλαδο
ΤΟΜΕΑΣ Ε \\ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ε.ΙΙΙ.1
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: PROACTIVE AE
Ο ΑΣ Κριτσάς αναγνωρίζοντας τους κινδύνους που προμηνύει η κλιματική αλλαγή, ενισχύει τις
προσπάθειες του για την ενσωμάτωση της πτυχής της κλιματικής ουδετεροποίησης στην παραγωγική
της διαδικασία.
Στο πλαίσιο αυτό εκτιμήθηκε, με την τεχνική υποστήριξη εξειδικευμένης εταιρίας, το ανθρακικό
αποτύπωμα της παραγωγής ελαιολάδου αξιοποιώντας πληροφορίες και δεδομένα που αφορούν σε
όλο τον κύκλο ζωής του προϊόντος και ειδικότερα στα στάδια
της ελαιοκαλλιέργειας συμπεριλαμβανομένων των εισροών,
της μεταφοράς του ελαιοκάρπου
της έκθλιψης του ελαιοκάρπου και
της τυποποίησης του ελαιολάδου .
Από την ανάλυση αναγνωρίστηκαν κατάλληλες τεχνικές οι οποίες μπορούν να συμβάλλουν στη
μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος αναδεικνύοντας έμπρακτα τη δέσμευση της ΟΕΦ για τη
φιλοπεριβαλλοντική διαχείριση των δραστηριοτήτων της.
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Επικοινωνία προγράμματος
ΤΟΜΕΑΣ ΣΤ \\ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤ.Ι.1 & ΣΤ.ΙΙ.1
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: PROACTIVE AE
Σκοπός της παρούσας δραστηριότητας είναι η διάδοση των αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων
της ΟΕΦ για τη βελτίωση της ποιότητας του ελαιολάδου, τον εκσυγχρονισμό των υποδομών της, τη
αναβάθμιση των συνθηκών υγιεινής, ασφάλειας και ιχνηλασιμότητας των προϊόντων της κλπ.
Στο πλαίσιο αυτό έγινε παραγωγή ενημερωτικού φυλλαδίου, αναρτήθηκαν γνωστοποιήσειςπροσκλήσεις για συμμετοχή των παραγωγών σε δράσεις, πραγματοποιήθηκαν καταχωρήσεις στον
τοπικό τύπο και ραδιόφωνο, και αναρτήθηκαν μαγνητοσκοπημένα βίντεο από την συμμετοχή των
παραγωγών στις δράσεις του προγράμματος.
Παράλληλα επανασχεδιάστηκε ο δικτυακός τόπος www.kritsacoop.gr στον οποίο παρουσιάζονται
πληροφορίες για τον ΑΣ Κριτσάς, τα προϊόντα και τις βραβεύσεις που έχει λάβει καθώς και
πληροφορίες που έχουν σχέση με το πρόγραμμα εργασίας που υλοποιεί η ΟΕΦ.
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