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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Ο ΑΣ ΚΡΙΤΣΑΣ ως αναγνωρισμένη Οργάνωση Παραγωγών στον τομέα του Ελαιολάδου και της 
Επιτραπέζιας Ελιάς ολοκλήρωσε με επιτυχία το 2ο έτος του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας 
ενεργοποιώντας το σύνολο των δράσεων.

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

Πρακτική επίδειξη εναλλακτικών τεχνικών καταπολέμησης του Δάκου

Αξιοποίηση υπολειμμάτων κλαδέματος

Ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης

Αναβάθμιση συστημάτων και τεχνικών άρδευσης ελαιώνων

Κατάρτιση ελαιοπαραγωγών

Εφοδιασμός ελαιοπαραγωγών με εξοπλισμό

Βελτίωση εξοπλισμού ελαιουργείου

Αναβάθμιση συστήματος ιχνηλασιμότητας

Λειτουργία Συστήματος Διαχείρισης Ιχνηλασιμότητας και Ασφάλειας Τροφίμων

Eπικοινωνία προγράμματος
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1
Πρακτικές Βελτίωσης της 
ποιότητας του εδάφους 
ΤΟΜΕΑΣ Β \\ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Β.ΙΙ.1
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: PROACTIVE AE 

Ο ΑΣ Κριτσάς  έχοντας ως στόχο την  αντιμετώπιση των 
φαινομένων υποβάθμισης των εδαφών της περιοχής 
εφάρμοσε για 2η χρονιά καλλιεργητικές τεχνικές που 
βελτιώνουν την ποιότητα του εδάφους.
Στις τεχνικές αυτές περιλαμβάνονται η χλωρή λίπανση, η σπορά χορτοδοτικών και η 
χρήση compost.
Από τα αποτελέσματα εφαρμογής αυτών των τεχνικών διαπιστώθηκε ότι και οι 3 
τεχνικές οδηγούν σε αύξηση της οργανικής ουσίας με τα πλέον θετικά αποτελέσματα να 
προκύπτουν από τη χρήση των χορτοδοτικών φυτών.

2
Ανάπτυξη & Εφαρμογή Συστήματος 
Ολοκληρωμένης Διαχείρισης 
ΤΟΜΕΑΣ Β \\ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Β.ΙV.1
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: PROACTIVE AE 

Ο ΑΣ Κριτσάς επιδιώκοντας σταθερά την εξασφάλιση της 
ποιότητας και της ασφάλειας του ελαιολάδου ακολούθησε 
για 2η χρονιά  το μοντέλο της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης. 
Η ομάδα παραγωγών της ΟΕΦ εφαρμόζοντας το μοντέλο 
της ολοκληρωμένης διαχείρισης για 2η συνεχόμενη χρονιά 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις των εθνικών προτύπων AGRO 
2.1 & 2.2/3 επιθεωρήθηκε με επιτυχία με αποτέλεσμα 
την συνέχιση ισχύος του πιστοποιητικού.
473 παραγωγοί
5.875 στρέμματα 
111.1052  ελαιόδεντρα
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3
Αναβάθμιση συστημάτων και τεχνικών άρδευσης 
ελαιώνων 
ΤΟΜΕΑΣ Γ \\ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Γ. Ι.1
ΑΝΑΔΟΧΟΙ: PROACTIVE AE, ΣΙΓΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Στο πλαίσιο της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της ελαιοκαλλιέργειας μέσω του εκσυγχρονισμού 
των συστημάτων και των τεχνικών άρδευσης, η ΟΕΦ ΑΣ Κριτσάς παρείχε για 2η χρονιά στους 
παραγωγούς επιστημονική υποστήριξη από εξειδικευμένους συμβούλους για την ορθολογική χρήση 
του αρδευτικού νερού. 
Επιπλέον σε αγροτεμάχια που διαπιστώθηκε απώλεια αρδευτικού νερού πραγματοποιήθηκε 
αντικατάσταση των υφιστάμενων αρδευτικών δικτύων με νέα συστήματα άρδευσης.

4
Πρόγραμμα κατάρτισης παραγωγών 
ΤΟΜΕΑΣ Γ \\ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Γ. ΙΙΙ.1
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: PROACTIVE AE 

Ο ΑΣ Κριτσάς στοχεύοντας στη βιώσιμη διαχείριση της 
ελαιοκαλλιέργειας και στην ευαισθητοποίηση των παραγωγών σε 
αειφόρες τεχνικές, συνεργάστηκε για 2η χρονιά με επιστημονικούς 
συμβούλους για την κατάρτιση των μελών της.
Τα θεματικά αντικείμενα που αναπτύχθηκαν έδωσαν μια 
ολοκληρωμένη θεωρητική και πρακτική προσέγγιση για τις 
καλλιεργητικές πρακτικές που ευνοούν τη βελτίωση των αποδόσεων 
των ελαιώνων.
Φύτευση νέων δέντρων και εμβολιασμός ελαιοδέντρων 
Συγκομιδή ελαιοκάρπου
Κλάδεμα-διαχείριση υπολειμμάτων κλαδέματος
Κατεργασίας εδάφους
Άρδευση
Λίπανση
Ολοκληρωμένη φυτοπροστασία
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5
Εφοδιασμός παραγωγών με 
εξοπλισμό
ΤΟΜΕΑΣ Δ \\ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Δ.Ι.1
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: DEBLA 
Στο πλαίσιο της βελτίωσης της παραγωγής 
ελαιολάδου ο ΑΣ Κριτσάς εφοδίασε τους 
παραγωγούς μέλη της ΟΕΦ με νέο εξοπλισμό 
διευκολύνοντας τους στις διάφορες καλλιεργητικές εργασίες των ελαιώνων.
Ο εξοπλισμός αφορούσε την προμήθεια και διανομή 1.115 τεμαχίων διχτυών ελαιοσυλλογής σε όλα 
τα μέλη της ΟΠ-ΑΣ Κριτσάς με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών συγκομιδής του ελαιοκάρπου.

6
Αξιοποίηση των καταλοίπων της παραγωγής ελαιολάδου 
και επιτραπέζιων ελιών
ΤΟΜΕΑΣ Δ \\ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Δ.IIΙ.1
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Ι. ΝΙΤΑΔΩΡΟΣ Α.Ε, 
ΣΓΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Στο πλαίσιο της αναβάθμισης των πρακτικών που 
εφαρμόζει ο ΑΣ Κριτσάς για την επεξεργασία των 
αποβλήτων του ελαιουργείου, εγκατέστησε σύστημα 
τροφοδότησης των λυμάτων με ασβέστη και ανάδευσή 
τους πριν τη διοχέτευση τους σε εξατμισοδεξαμενές. 
Με την προεργασία αυτή ο κατσίγαρος μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για άρδευση.

Επιπλέον πραγματοποιήθηκε περίφραξη των εξατμισοδεξαμενών για την αποφυγή ρίψης άλλων 
αποβλήτων στα λύματα του ελαιουργείου.
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7
Βελτίωση Εγκαταστάσεων & 
Εξοπλισμού Ελαιουργείου και 
Τυποποιητηρίου
ΤΟΜΕΑΣ Δ \\ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Δ.ΙV.1
ΑΝΑΔΟΧΟΙ: Ι. ΝΙΤΑΔΩΡΟΣ Α.Ε
Ο ΑΣ Κριτσάς ξεκίνησε από το 1ο έτος 
την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου 
σχεδίου εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης 
του μηχανολογικού εξοπλισμού και των 
κτιριακών του εγκαταστάσεων.
Το σχέδιο εκσυγχρονισμού για το 2ο 
έτος περιελάμβανε τη βελτίωση της 
γραμμής παραλαβής του ελαιοκάρπου. Στο πλαίσιο αυτό 
πραγματοποιήθηκαν εργασίες αναδιάταξης, αντικατάστασης 
και συμπλήρωσης του υφιστάμενου εξοπλισμού ώστε να 
εξυπηρετηθεί πληρέστερα η κοινή άλεση του ελαιοκάρπου.

8
Λειτουργία Συστήματος Διαχείρισης 
Ιχνηλασιμότητας & Ασφάλειας 
Τροφίμων 
ΤΟΜΕΑΣ Ε \\ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ε.Ι.2 &  Ε.ΙΙ.1
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: PROACTIVE AE   

Το σύστημα Διαχείρισης της Ιχνηλασιμότητας σύμφωνα με 
το πρότυπο ISO 22005:2007 και το σύστημα Διαχείρισης 
Ασφάλειας Τροφίμων σύμφωνα με το πρότυπο FSSC 22000 
τα οποία εφαρμόζονται για 2η χρονιά στο ελαιουργείο & στο 
τυποποιητήριο του ΑΣ Κριτσάς έχουν ως αποτέλεσμα την 
παραγωγή ελαιολάδου με τα υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας και 
υγιεινής για τον καταναλωτή.
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9
Κλιματικά Ουδέτερο Ελαιόλαδο 
ΤΟΜΕΑΣ Ε \\ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  Ε.ΙΙΙ.1
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: PROACTIVE AE  
Ο ΑΣ Κριτσάς θέλοντας να προάγει τις αρχές τις πράσινης επιχειρηματικότητας συνεχίζει για 2η 
χρονιά με την τεχνική υποστήριξη εξειδικευμένης εταιρίας τον προσδιορισμό του ανθρακικού 
αποτυπώματος των δραστηριοτήτων που αναπτύσσει. 

Στο πλαίσιο αυτό εκτιμήθηκε και αυτή την χρονιά σε επιλεγμένους ελαιώνες το ανθρακικό 
αποτύπωμα της παραγωγής ελαιολάδου αξιοποιώντας πληροφορίες και δεδομένα που αφορούν 
σε όλο τον κύκλο ζωής του προϊόντος. Από την ανάλυση των πληροφοριών αναγνωρίστηκαν και 
προτάθηκαν κατάλληλες τεχνικές οι οποίες μπορούν να συμβάλλουν στη μείωση του ανθρακικού 
αποτυπώματος.

10
Επικοινωνία προγράμματος 
ΤΟΜΕΑΣ ΣΤ \\ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  ΣΤ.Ι.1 
& ΣΤ.ΙΙ.1 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: PROACTIVE AE  
Στόχος της δράσης είναι η διάδοση των αποτελεσμάτων 
του προγράμματος της ΟΕΦ. Στο πλαίσιο αυτό 
πραγματοποιήθηκε η έκδοση και διανομή ενημερωτικού 
φυλλαδίου σε έντυπη μορφή, η παραγωγή αφίσας, 
καθώς και αναρτήσεις στο δικτυακό τόπο (www.
kritsacoop.gr) θεμάτων που αφορούν την εξέλιξη 
του προγράμματος και του ελαιοκομικού τομέα.  
Παράλληλα πραγματοποιήθηκε ημερίδα στην οποία 
παρουσιάστηκαν τα θετικά αποτελέσματα των δράσεων 
που υλοποιήθηκαν κατά τα έτη 2015-2017.
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