
Πρόγραμμα Εργασίας

Κανονισμού (Ε.Ε.) 611 & 615 / 2014  

Αγροτικού Συνεταιρισμού ΚΡΟΥΣΩΝΑ
Περιόδου 1.4.2018 – 31.3.2021

2ο έτος του Προγράμματος 

Δράση Στi «Διάδοση πληροφοριών σχετικά με 

τις δραστηριότητες του προγράμματος»



Ο Α.Σ. Κρουσώνα ιδρύθηκε στις 17/11/1925, έχει έδρα στο χωριό 

Κρουσώνας με 2.855 κατοίκους, στο δήμο Μαλεβιζίου στο νομό 

Ηρακλείου. 

Ο Κρυσώνας βρίσκεται στους ανατολικούς πρόποδες του Ψηλορείτη σε 

υψόμετρο 460m, αμφιθεατρικά κτισμένος πάνω στους λόφους Πλάγια, 

Κούπος και Λειβαδιώτης. 

Ο ΑΣ Κρουσώνα διαθέτει σύγχρονο ελαιοτριβείο στην περιοχή του 

Κρουσώνα Μαλεβιζίου, το οποίο διαθέτει χώρο ελαιοτρίβησης, χώρους 

δεξαμενισμού και αποθήκευσης ελαιολάδου και χώρο γραφείου. 

Το ελαιοτριβείο είναι εγκατεστημένο σε ιδιόκτητο γήπεδο συνολικού 

εμβαδού 7.000m2. Οι κτιριακές υποδομές έχουν εμβαδόν περί τα 

1.000m2 και ο προαύλιος χώρος είναι περί τα 4.000 m2.

Η δεξαμενική ικανότητα του συνεταιρισμού ανέρχεται στους 180 τόνους

ελαιολάδου. Υπάρχουν έξι (6) ανοξείδωτες δεξαμενές. Οι τρεις εξ αυτών

είναι χωρητικότητας 50 τόνων έκαστη και οι υπόλοιπες τρεις είναι

χωρητικότητας 10 τόνων έκαστη.

Ο ΑΣ ΚΡΟΥΣΩΝΑ αναγνωρίστηκε ως Οργάνωση Παραγωγών (ΟΠ)

Ελαιολάδου και Επιτραπέζιων Ελιών κατά την έννοια του Καν. (ΕΕ)

1308/2013 και σύμφωνα με την ΥΑ 397/18265/16.02.17, όπως έχει

τροποποιηθεί και ισχύει.

Ο ΑΣ ΚΡΟΥΣΩΝΑ /ΟΠ εντάχθηκε στο Πρόγραμμα του Κανονισμού (Ε.Ε)

611/2014 για την περίοδο 2018–2021

ΟΕΦ Α.Σ. ΚΡΟΥΣΩΝΑ 



 Σκοπός του Προγράμματος 

• Η βελτίωση των συνθηκών καλλιέργειας της ελιάς. 

• Η βελτίωση της ποιότητας του ελαιολάδου .

• Η προστασία του περιβάλλοντος. 

• Η ενίσχυση των δυνατοτήτων αειφορικής καλλιέργειας. 

ΟΕΦ Α.Σ. ΚΡΟΥΣΩΝΑ 



Δράση Περιγραφή 1ο

έτος

2ο

έτος

3ο

έτος

Βii.1 Προστασία από τη διάβρωση και την 
ερημοποίηση

✓ ✓

Βii.2 Αυτοδύναμα συστήματα βιώσιμης 

διαχείρισης
✓ ✓

Βii.3 Ορθές πρακτικές φυτοπροστασίας 

σημαντικών τοπικών εχθρών / ασθενειών 

με χρήση φιλικών μέσων

✓ ✓

Βiii Εποχιακή παρατήρηση της εξέλιξης του 
δάκου 

✓ ✓ ✓

Biv. Εφαρμογή και πιστοποίηση 

ολοκληρωμένης διαχείρισης στην 

καλλιέργεια της ελιάς

✓ ✓ ✓

Γi Εξοικονόμηση υδάτινων πόρων ✓ ✓ ✓

Γiii.1 Μοντέλα διαχείρισης ελαιώνων -

Πρακτικές επίδειξης νέων τεχνικών 

ελαιοκαλλιέργειας προσαρμοσμένων στις 
ανάγκες της περιοχής

✓ ✓

Γiii.2 Επιδεικτική χρήση σύγχρονων πρακτικών 

και μέσων συγκομιδής
✓ ✓

Γiv Δημιουργία και λειτουργία κέντρου 

πληροφόρησης, κατάρτισης και 

επικοινωνίας

✓ ✓ ✓

Δi Προμήθεια εξοπλισμού για την βελτίωση 

των συνθηκών συγκομιδής, μεταφοράς και 

παράδοσης του ελαιοκάρπου

✓ ✓

Συνοπτική περιγραφή των Δράσεων του 

Προγράμματος 

ΟΕΦ Α.Σ. ΚΡΟΥΣΩΝΑ 



Δράση Περιγραφή 1ο

έτος

2ο

έτος

3ο

έτος

Δiv Προμήθεια εξοπλισμού για την βελτίωση της 

ποιότητας της παραγωγής και αποθήκευσης 

ελαιολάδου στο ελαιοτριβείο της ΟΕΦ ΑΣ 

Κρουσώνα

✓ ✓ ✓

Εi. Ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση 

συστήματος ιχνηλασιμότητας στο 

ελαιοτριβείο ελαιόλαδου της ΟΕΦ ΑΣ 

Κρουσώνα

✓ ✓ ✓

Στi Διάδοση πληροφοριών σχετικά με τις 

δραστηριότητες του προγράμματος
✓ ✓ ✓

Στii Δημιουργία και λειτουργία δικτυακού τόπου 

για την διάδοση πληροφορικών σχετικά με 

τις δραστηριότητες του προγράμματος 

✓ ✓

ΟΕΦ Α.Σ. ΚΡΟΥΣΩΝΑ 



ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΟΕΦ Α.Σ. ΚΡΟΥΣΩΝΑ 



Δράση Βii.1

Προστασία από τη διάβρωση και την ερημοποίηση

Η υλοποίηση της Δράσης αυτής ξεκίνησε το 1ο έτος του προγράμματος, και θα

συνεχισθεί και κατά το 3ο έτος.

Προκειμένου να επισημανθούν οι κίνδυνοι διάβρωσης, και να εφαρμοσθούν για την

αντιμετώπιση της οι κατάλληλες καλλιεργητικές πρακτικές, επιλέχθηκαν πέντε

αντιπροσωπευτικοί αγροί μελών της οργάνωσης.

Για κάθε έναν από τους αγρούς αυτούς εκτιμήθηκε ο βαθμός επικινδυνότητας

εδαφικής διάβρωσης και επισημάνθηκαν οι κυριότεροι παράγοντες που την

επιταχύνουν :

Μεγάλες εδαφικές κλίσεις, αμμώδη εδάφη, μικρή εδαφοκάλυψη, μικρό ποσοστό

οργανικής ουσίας του εδάφους, μη τήρηση ακαλλιέργητων περιθωρίων ελαιοτεμαχίων,

έλλειψη κατευθυνόμενης ροής βρόχινου νερού εντός των ελαιοτεμαχίων, λανθασμένες

καλλιεργητικές πρακτικές.

Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών στους πιλοτικούς ελαιώνες

καταρτίστηκε καλλιεργητικό πλάνο και έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες, οι οποίες

κοινοποιούνται στα μέλη της ΟΠ :

-Διατήρηση και βελτίωση αναβαθμίδων

-Σπορά βίκου,

-Προσθήκη κοπριάς – κόμποστ μετά από ανάλυση εδάφους,

-Τήρηση ακαλλιέργητων περιθωρίων,

-Δημιουργία αύλακων ροής νερού,

-Τήρηση αειφορικών καλλιεργητικών πρακτικών ζιζανιοκτονίας και φυτοπροστασίας.

ΟΕΦ Α.Σ. ΚΡΟΥΣΩΝΑ 



Δράση Βii.1

Επιδεικτικοί ελαιώνες με εμφανή σημάδια διάβρωσης

ΟΕΦ Α.Σ. ΚΡΟΥΣΩΝΑ 



Δράση Βii.2

Αυτοδύναμα συστήματα βιώσιμης διαχείρισης

Η υλοποίηση της Δράσης αυτής ξεκίνησε το 1ο έτος του προγράμματος, και θα

συνεχισθεί και κατά το 3ο έτος.

Στα πλαίσια της υλοποίησης της Δράσης επιλέχθηκαν 4 επιδεικτικοί ελαιώνες με

αξιολόγηση κριτήριων που σχετίζονται μεταξύ άλλων με την

προσβασιμότητα/γεωγραφική θέση του κτήματος, την έκταση, τις υφιστάμενες

πρακτικές, την δυνατότητα χρήσης ζώων ή γεωργικού ελκυστήρα και της

αντιπροσωπευτικότητας ως προς τους ελαιώνες των υπολοίπων παραγωγών της

ΟΕΦ.

Πραγματοποιήθηκαν αναλύσεις φύλλων και εδάφους και καταστρώθηκαν

καλλιεργητικά πλάνα με βάση τις ανάγκες του κάθε ελαιώνα.

ΟΕΦ Α.Σ. ΚΡΟΥΣΩΝΑ 



Δράση Bii.2

Επιδεικτικοί ελαιώνες με α. συν-βόσκηση πρόβατα, β. άνοιγμα κόμης και γ. οργανική λίπανση με 

κοπριά

ΟΕΦ Α.Σ. ΚΡΟΥΣΩΝΑ 



Δράση Βii.3

Ορθές πρακτικές φυτοπροστασίας σημαντικών 

τοπικών εχθρών / ασθενειών με χρήση φιλικών 

μέσων

Η δράση αυτή ξεκίνησε το 2ο έτος και θα συνεχιστεί και κατά το 3ο έτος.

Στα πλαίσια της υλοποίησης της Δράσης, έγινε αναγνώριση και καταγραφή 
των σπουδαιότερων εχθρών και ασθενειών  στην περιοχή της Οργάνωσης  
καθώς και των κυριότερών πρακτικών αντιμετώπισης τους. 

Διαπιστώθηκε ότι οι κυριότεροι εχθροί και ασθένειες ήταν :

-Δάκος ελιάς

-Πυρηνοτρήτης

-Ρυγχίτης

-Καλόκορις

-Φυματίωση ή Καρκίνωση της ελιάς 

-Κυκλοκόνιο

-Γλοιοσπόριο

ενώ επισημάνθηκαν κάποιες μη ορθές πρακτικές αντιμετώπισης τους :

-Ελλιπείς καλλιεργητικές πρακτικές αντιμετώπισης, όπως πχ οι κλαδευτικές 
επεμβάσεις

-Άκαιροι ψεκασμοί

-Χρήση λάθος σκευασμάτων

Έγινε πιλοτική εφαρμογή των Ορθών πρακτικών αντιμετώπισης εχθρών και 
ασθενειών και η μεθοδολογία – αποτελέσματα κοινοποιούνται στα μέλη της 
ΟΠ.

Για την εφαρμογή των ορθών πρακτικών αντιμετώπισης των εχθρών και των
ασθενειών, έγιναν οι ακόλουθες ενέργειες :

Δειγματοληψίες εκτίμησης προσβολής, παγιδοθεσία, διαχωρισμός της
περιοχής σε θύλακες με ομοειδή χαρακτηριστικά, έκδοση Ανακοινώσεων –
Ατομικών Οδηγιών Εργασίας και υλοποίηση οργανωμένων εκπαιδεύσεων των
παραγωγών.

Επίσης στα πλαίσια της δράσης διατίθενται στα μέλη της ΟΕΦ ψεκαστικοί
αυλοί.

ΟΕΦ Α.Σ. ΚΡΟΥΣΩΝΑ 



Δράση Bii.3

α. Γεωγραφικός διαχωρισμός σε ζώνες της δράσης Βii.3, β. Εκπαιδευτική συνάντηση για τη 

δράση Βii.3, γ. Παγίδες τύπου δέλτα και ταινία καταμέτρησης πληθυσμού Πυρηνοτρήτη

ΟΕΦ Α.Σ. ΚΡΟΥΣΩΝΑ 



Δράση Βiii

Εποχιακή παρατήρηση της εξέλιξης του δάκου

Η δράση αυτή υλοποιείται κάθε έτος, σε όλα τα έτη του
προγράμματος και περιλαμβάνει την παρακολούθηση του
πληθυσμού του δάκου, το επίπεδο προσβολής του
ελαιόκαρπου, την εξαγωγή συμπερασμάτων και την
ενημέρωση των παραγωγών.

Για την υλοποίηση της Δράσης έγιναν οι ακόλουθες ενέργειες :

-Συγκρότηση δικτύου παρακολούθησης δακοπληθυσμού.

-Τοποθέτηση παγίδων παρακολούθησης McPhail.

-Mέτρηση αριθμού και παραμέτρων δακοπληθυσμού ανά
επταήμερο από Ιούνιο έως Οκτώβριο.

-Έκδοση ανακοινώσεων προς τα μέλη της ΟΠ ανά επταήμερο
σχετικά με την πορεία του δάκου ανά περιοχή.

-Κοινοποίηση των αποτελεσμάτων του εκτεταμένου δικτύου
παγιδοθεσίας ΚΡΟΥΣΩΝΑ στην ΔΑΟΚ ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.

-Συναντήσεις γεωτεχνικού προσωπικού με τους παραγωγούς
της ΟΠ για παροχή γεωτεχνικής υποστήριξης, έκδοση
ατομικών Οδηγιών-παρεμβάσεων και κεντρικών
ανακοινώσεων.

-Δειγματοληψίες προσβολής ελαιοκάρπου από τον δάκο σε
μηνιαία βάση, για εκτίμηση του βαθμού προσβολής και λήψη
των απαραίτητων μέτρων.

-Σύνταξη απολογιστικών εκθέσεων, με συνεκτίμηση όλων των
παραμέτρων που αφορούν το έντομο του δάκου, οι οποίες
αποτελούν εργαλείο για την καταπολέμηση του εντόμου στις
επόμενες ελαιοκομικές περιόδους.

ΟΕΦ Α.Σ. ΚΡΟΥΣΩΝΑ 



Δράση Biii

Ανακοίνωση μέτρησης δακοπληθυσμού, ανάρτηση παγίδων McPhaill, διαδικασία 

μετρήσεων ποσοστού θηλυκών επί συνολικού πληθυσμού Δάκου

ΟΕΦ Α.Σ. ΚΡΟΥΣΩΝΑ 



Δράση Biii

Συνολικό δίκτυο παγίδων παρακολούθησης δάκου, εργαλεία μέτρησης πληθυσμού, ποσοστού 

θηλυκών και γονιμότητας αυτών 

ΟΕΦ Α.Σ. ΚΡΟΥΣΩΝΑ 



Δράση Βiv

Εφαρμογή και πιστοποίηση Συστήματος 

Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην καλλιέργεια της 

ελιάς 

H δράση αυτή εφαρμόζεται σε όλα τα μέλη της Οργάνωσης και τα 3
έτη του Προγράμματος.

Στα πλαίσια της υλοποίησης της Δράσης αυτής έγιναν οι ακόλουθες
ενέργειες :

-Δημιουργία ετήσιου μητρώου με τα επικαιροποιημένα ελαιοκομικά
στοιχεία παραγωγών βάσει ΟΣΔΕ.

-Σύνταξη Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην
ελαιοκαλλιέργεια για την περιοχή του ΚΡΟΥΣΩΝΑ και εποπτεία
ορθής υλοποίησης του από τους παραγωγούς.

-Τακτές εκπαιδεύσεις των παραγωγών, τόσο σε συλλογικό όσο και
σε ατομικό επίπεδο στους αγρούς από γεωπονικό προσωπικό.

-Έκδοση Οδηγιών Εργασίας και Κεντρικών ανακοινώσεων που
αφορούν επίκαιρες καλλιεργητικές επεμβάσεις.

-Δειγματοληψίες εδάφους και φύλλων και έκδοση ατομικών
οδηγιών λίπανσης.

-Δειγματοληψίες ελαιοκάρπου για διερεύνηση ύπαρξης
υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων πριν την
ελαιοτρίβηση.

-Υποστήριξη στην λήψη πιστοποιητικού Agro 2.1 & 2.2/3
συμμετεχόντων παραγωγών από εγκεκριμένο εξωτερικό Φορέα
Πιστοποίησης.

-Διαρκής γεωπονική παρακολούθηση και σύνταξη απολογιστικών
εκθέσεων για διαρκή βελτίωση του εφαρμοζόμενου Συστήματος
Ολοκληρωμένης Διαχείρισης ελαιοκαλλιέργειας.

-Διανομή μέσων ατομικής προστασίας(μάσκα αερίων, γυαλιά,
γάντια).

ΟΕΦ Α.Σ. ΚΡΟΥΣΩΝΑ 



Δράση Biv

Πιστοποιητικό ολοκληρωμένης διαχείρισης, εκπαιδευτική συνάντηση στα 

πλαίσια της δράσης Biv

ΟΕΦ Α.Σ. ΚΡΟΥΣΩΝΑ 



Δράση Biv

Εκπαιδευτική συνάντηση, εδαφολογική ανάλυση, συνταγογράφηση για λίπανση ελαιώνα

ΟΕΦ Α.Σ. ΚΡΟΥΣΩΝΑ 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ 

 

 ΦΑΣΟΥΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ.ΜΙΧ 

ΚΟΡΑΚΟΒΡΥΣΗ                   

 

 

 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019 Οδηγία:  ΛΙΠ  1-19 

  

Θρεπτικά Στοιχεία 

Νιτρικό άζωτο:  Σε χαμηλό επίπεδο. Συνίσταται προθήκη 0,7 μονάδων. 

Φώσφορος: Σε χαμηλό  επίπεδο. Συνίσταται η προσθήκη 0,4 μονάδων φωσφόρου κατά το 

δυνατόν νωρίτερα. 

Κάλιο: Σε  χαμηλό επίπεδο.  Συνίσταται προσθήκη  0,5μονάδων. 

Ασβέστιο: Σε ελαφρώς χαμηλό επίπεδο. 

Μαγνήσιο: Σε χαμηλό επίπεδο.  Συνίσταται προσθήκη 0,3 μονάδων. 

Βόριο: Σε ελαφρώς υψηλό επίπεδο.  

Χαρακτηριστικά Εδάφους 

pH εδάφους: 7,9 Κατάλληλο για καλλιέργεια ελιάς-μέτρια αλκαλικό. 

Οργανική ουσία  χαμηλή 1,76%: Συνίσταται προσθήκη 1000 κιλά το στρέμμα χωνεμένη 

κοπριά προβάτου με ελαφρά ενσωμάτωση( μέχρι 5 εκατοστά) το φθινόπωρο. 

Συνίσταται προσθήκη σύνθετου λιπάσματος 12-8-17(+27)+2ΜgO+TE 

Συνίσταται ψεκασμός με νιτρικό καλιομαγνήσιο 3% τον Απρίλιο.  

ΔΕΝ ΒΑΖΟΥΜΕ ΒΟΡΙΟ-ΚΥΝΔΙΝΟΣ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΙΛΑ/ΔΕΝΤΡΟ  ΕΠΟΧΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ            

                   

8-17(+27)+2ΜgO+TE 
4,0 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ Σε 1 δόση 

           

Νιτρικό καλιομαγνήσιο ΑΝΑΦ ΠΑΝΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ  Σε 1 δόση            

 

 



Παραλαβή εξοπλισμού δράσης Βiv: Γυαλιά προστασίας για ψεκασμούς, Γάντια 

προστασίας, Μάσκες ατομικής προστασίας μισού προσώπου

ΟΕΦ Α.Σ. ΚΡΟΥΣΩΝΑ 



Δράση Γi

Εξοικονόμηση υδάτινων πόρων

Η δράση αυτή υλοποιείται σε όλα τα έτη του προγράμματος.

Η συγκεκριμένη δράση επικεντρώνεται :

• Στη διαχείριση και τον έλεγχο των ζιζανίων

• Στη διαχείριση του κλαδέματος

• Στην εφαρμογή της ελλειμματικής άρδευσης

Κατά το πρώτο έτος πραγματοποιήθηκαν δειγματοληψίες νερού και 

εδάφους, προκειμένου να αξιολογηθεί η ποιότητα του παρεχόμενου ύδατος 

κατά τις αρδεύσεις καθώς και η δομή –γονιμότητα του εδάφους(ποσοστό 

άμμου, ποσοστό οργανικής ουσίας κ.α). 

Οι δειγματοληψίες πραγματοποιήθηκαν και για τους έξι επιδεικτικούς 

ελαιώνες και καταρτήθηκε στοχευμένο καλλιεργητικό πλάνο για κάθε 

επιδεικτικό ελαιώνα.

Κατά τη διάρκειά υλοποίησης της δράσης γίνονται συχνές επιτόπιες 

επισκέψεις στους επιδεικτικούς ελαιώνες και παρέχεται γεωτεχνική 

υποστήριξη που ομαδοποιείται και για τους υπόλοιπους ελαιώνες της 

ομάδας.

Επιπρόσθετα έχουν υλοποιηθεί τρείς εκπαιδευτικές συναντήσεις για την 

εξοικονόμηση ύδατος και έχουν κοινοποιηθεί μέσω κεντρικών 

ανακοινώσεων οι βασικοί άξονές επαναπροσδιορισμού της λογικής των 

αρδεύσεων για την ΟΕΦ Κρουσώνα. 

ΟΕΦ Α.Σ. ΚΡΟΥΣΩΝΑ 



Μη ορθή τοποθέτηση αρδευτικού δικτύου, ανάλυση εδάφους, ανάλυση νερού

ΟΕΦ Α.Σ. ΚΡΟΥΣΩΝΑ 



Εκπαιδευτικές συναντήσεις στα πλαίσια της δράσης Γi

ΟΕΦ Α.Σ. ΚΡΟΥΣΩΝΑ 



Δράση Γiii.1

Μοντέλα διαχείρισης ελαιώνων - Πρακτικές επίδειξης 

νέων τεχνικών ελαιοκαλλιέργειας προσαρμοσμένων στις 

ανάγκες της περιοχής 

Η δράση υλοποιείται κατά το πρώτο και κατά το δεύτερο έτος
του προγράμματος.

Η συγκεκριμένη δράση επικεντρώνεται στα ακόλουθα θέματα
της ελαιοκαλλιέργειας, αφορούντα την ελαιοκαλλιέργεια στην
περιοχή Κρουσώνα:

-Προστασία του αγροτικού τοπίου.

-Σύγχρονες τεχνικές κλαδέματος.

-Σύγχρονες τεχνικές παροχής θρεπτικών – λιπαντικών
στοιχείων.

-Μέθοδοι διαχείρισης του ελαιοκάρπου μέχρι το ελαιοτριβείο.

-Τεχνικές στοχευμένης μερικής λίπανσης και ελλειμματικής
άρδευσης.

Στα πλαίσια της υλοποίησης της δράσης αυτής έγιναν οι
ακόλουθες ενέργειες:

-Επιλογή έξι επιδεικτικών – πιλοτικών ελαιώνων για
διερεύνηση στον καθένα συγκεκριμένων καλλιεργητικών
ζητημάτων που αφορούν μεγάλο αριθμό παραγωγών της ΟΠ.
Κατάρτιση Σχεδίου – Μοντέλου Διαχείρισης για κάθε πιλοτικό
ελαιώνα.

-Διενέργεια δειγματοληψιών εδάφους και φύλλων των
πιλοτικών ελαιώνων.

-Επισκέψεις γεωπόνων, έκδοση Οδηγιών Εργασίας ορθής
εφαρμογής Μοντέλων και διάχυση της μεθοδολογίας και των
αποτελεσμάτων στους παραγωγούς της ΟΠ.

ΟΕΦ Α.Σ. ΚΡΟΥΣΩΝΑ 



Δράση Γiii.1

Σχέδιο υποστήριξης πρότυπου ελαιώνα, ανάλυση εδάφους, ανάλυση φύλλων

ΟΕΦ Α.Σ. ΚΡΟΥΣΩΝΑ 

Τοπωνύμιο Έκταση Δέντρα Ποικιλία

ΑΧΕΛΩΝΑ 1,7 στρ 30 Κορωνέϊκ

Χαρτογραφικό  Περιοχή   

5939029173123  ΚΑΛΕΣΑ  

Παραγωγός    

ΛΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 141366484  

 

Θεματικό Πεδίο   

Ορθή Διαχείριση διαφόρων καλλιεργητικών πρακτικών πχ. Κλάδεμα και διαχ

υπολειμμάτων-άλεση, ορθή θρέψη, φυτοπροστασία, ορθή κατεργασία εδάφους. 

Διάρκεια υποστήριξης   

ΔΥΟ (2) έτη   

 



Δράση Γiii.2

Επιδεικτική χρήση σύγχρονων πρακτικών και μέσων 

συγκομιδής 

Η δράση υλοποιείται κατά το δεύτερο και κατά το τρίτο έτος του
προγράμματος.

Για την υλοποίηση της δράσης αυτής έγιναν οι ακόλουθες ενέργειες
:

-Καταγραφή υφιστάμενων πρακτικών συγκομιδής στην περιοχή, με
ιδιαίτερη έμφαση στην ποικιλία ‘’Κορωνέϊκη’’. Διερεύνηση αλλαγών
στις πρακτικές συγκομιδής, σε συνδυασμό με καλλιεργητικές
επεμβάσεις για παραγωγή ποιοτικού ελαιολάδου.

-Διαχωρισμός της περιοχής σε διακριτές ζώνες ωρίμανσης καρπού.

-Διενέργεια αναλύσεων καρπού ανά ζώνη για προσδιορισμό του
βέλτιστου χρόνου συγκομιδής ελαιοκάρπου.

-Έκδοση Κεντρικών Ανακοινώσεων βέλτιστου χρόνου συγκομιδής.

-Εκπαιδευτικές συναντήσεις παραγωγών και έκδοση Οδηγιών
Εργασίας.

-Προμήθεια βεργών ελαιοσυλλογής ανθρακονήματος

Στα πλαίσια της υλοποίησης της δράσης αυτής έγινε η προμήθεια
βεργών ελαιοσυλλογής ανθρακονήματος

ΟΕΦ Α.Σ. ΚΡΟΥΣΩΝΑ 



Δράση Γiv

Δημιουργία και λειτουργία κέντρου πληροφόρησης, 

κατάρτισης και επικοινωνίας

Η δράση αυτή υλοποιείται σε όλα τα έτη του

Προγράμματος.

Για την υλοποίηση της δράσης αυτής πραγματοποιούνται οι

ακόλουθες ενέργειες :

-Επιλέχθηκε , προετοιμάστηκε και λειτουργεί ο χώρος του

Κέντρου.

-Σχεδιασμός, εγκατάσταση, λειτουργία – τροφοδότηση

στοιχείων και εφαρμογή βελτιώσεων πλατφόρμας

λογισμικού υποστηρικτικής στην εφαρμογή του Συστήματος

Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην ελαιοκαλλιέργεια που

εφαρμόζουν οι παραγωγοί της ΟΠ ΑΣ Κρουσώνα.

-Υποστήριξη ομαλής λειτουργίας του Κέντρου

Πληροφόρησης, Κατάρτισης και Επικοινωνίας του ΑΣ

Κρουσώνα, το οποίο και αποτελεί τόπο συνάντησης των

παραγωγών με το γεωπονικό προσωπικό.

ΟΕΦ Α.Σ. ΚΡΟΥΣΩΝΑ 



ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΟΕΦ Α.Σ. ΚΡΟΥΣΩΝΑ 



Δράση Δi

Προμήθεια εξοπλισμού για την βελτίωση των 

συνθηκών συγκομιδής, μεταφοράς και παράδοσης 

του ελαιοκάρπου

Για να βελτιωθούν οι συνθήκες μεταφοράς και εισκόμισης

του ελαιοκάρπου στο ελαιοτριβείο, έγινε προμήθεια :

 Ελαιόσακων γιούτης

 Δίχτυα ελαιοσυλλογής διαστάσεων

Δράση Δiv
Προμήθεια εξοπλισμού  για την βελτίωση της 
ποιότητας της παραγωγής και αποθήκευσης 
ελαιολάδου στο ελαιοτριβείο της ΟΕΦ ΑΣ Κρουσώνα

Κατά τα 2 πρώτα έτη του προγράμματος έγινε η προμήθεια και
εγκατάσταση στο ελαιοτριβείο του εξής εξοπλισμού :

 Προμήθεια πλήρως ηλεκτρονικής γεφυροπλάστιγγας 
διαστάσεων 15Χ3 μέτρα με ικανότητα ζύγισης 80 τόνων

 Προμήθεια και εγκατάσταση Συστήματος Φυγοκεντρικού 
Διαχωρισμού Ελαιολάδου

 Ελαιοδιαχωριστήρας αυτόματος MARTE, δυναμικότητας 
επεξεργασίας 1.200 lt/h, από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής 
ποιότητας

 Σιλό διφασικής πυρήνας, διαστάσεων 6m X 3,5m, 
χωρητικότητας 50 κ/μ

 Εργασίες αναδιάταξης του υπάρχοντος εξοπλισμού της 
γραμμής ελαιοτρίβησης

ΟΕΦ Α.Σ. ΚΡΟΥΣΩΝΑ 



Δράση Δi

Προμήθεια ελαιόσακων από φυσικό υλικό και διχτυών ελαιοσυλλογής 7Χ12

ΟΕΦ Α.Σ. ΚΡΟΥΣΩΝΑ 



Δράση Δiv

Προμήθεια  γεφυροπλάστιγγας, Συστήματος Φυγοκεντρικού Διαχωρισμού 

Ελαιολάδου, Ελαιοδιαχωριστήρας αυτόματος MARTE, Σιλό διφασικής 

πυρήνας

ΟΕΦ Α.Σ. ΚΡΟΥΣΩΝΑ 



Δράση Εi

Ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση συστήματος 

ιχνηλασιμότητας στο ελαιοτριβείο ελαιόλαδου της 

ΟΕΦ ΑΣ Κρουσώνα

Η δράση αυτή υλοποιείται σε όλα τα έτη του Προγράμματος.

Για την υλοποίηση της Δράσης πραγματοποιούνται οι παρακάτω ενέργειες :

-Αξιολογήθηκε ο χώρος του ελαιουργείου της ΟΕΦ και ο τρόπος λειτουργίας

του, βάσει των κανόνων της Ορθής Βιομηχανικής και Υγιεινής Πρακτικής.

-Σχεδιασμός, ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Ιχνηλασιμότητας στο

ελαιοτριβείο

-Ενέργειες εκπαίδευσης του προσωπικού κάθε μονάδας στις απαιτήσεις

τήρησης και εφαρμογής του Συστήματος Ιχνηλασιμότητας

-Προμήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή και εκτυπωτή για την καλύτερη τήρηση

και εφαρμογή του Συστήματος Ιχνηλασιμότητας.

-Εκδόθηκε το απαραίτητο πιστοποιητικό ISO 22005:2007 για το ελαιοτριβείο

της ΟΕΦ ΑΣ Κρουσώνα, από εγκεκριμένο εξωτερικό Φορέα Πιστοποίησης.

ΟΕΦ Α.Σ. ΚΡΟΥΣΩΝΑ 



ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΙΑΔΟΣΗΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΟΕΦ 

ΟΕΦ Α.Σ. ΚΡΟΥΣΩΝΑ 



Δράση Στi

Διάδοση πληροφοριών σχετικά με τις 

δραστηριότητες του προγράμματος

Η δράση αυτή υλοποιείται και τα τρία έτη του προγράμματος.

Για την υλοποίηση της δράσης γίνονται οι παρακάτω ενέργειες :

-Σχεδιασμός ενημερωτικού υλικού.

-Παραγωγή και διανομή του ενημερωτικού υλικού

-Υλοποίηση ενημερωτικών ημερίδων για τις δραστηριότητες του

προγράμματος ΚΑΝ(ΕΕ) 611 & 615 /2014

Δράση Στii
Δημιουργία και λειτουργία δικτυακού τόπου για την 
διάδοση πληροφοριών σχετικά με τις δραστηριότητες 
του προγράμματος 

Η δράση αυτή υλοποιείται κατά το 2ο και 3ο Έτος του

προγράμματος.

Για την υλοποίηση της δράσης γίνονται οι παρακάτω ενέργειες :

-Σχεδιάστηκε η δομή του δικτυακού τόπου, αφού συλλέχθηκε το

απαραίτητο υλικό.

-Καθορίστηκε και αναπτύχθηκε το περιεχόμενο του δικτυακού

τόπου

-Υπάρχει μέριμνα της λειτουργίας και χρήσης του δικτυακού τόπου,

με αναρτήσεις στοιχείων.

ΟΕΦ Α.Σ. ΚΡΟΥΣΩΝΑ 



Πρόγραμμα Επιχορηγούμενο από την Ε.Ε. – Καν.(ΕΕ) 611/14& 615/14

Δράση Στi του εγκεκριμένου προγράμματος σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 

577/25059/30.03.2018 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Φορέας Υλοποίησης 

Προγράμματος

Ο.Ε.Φ.  ΑΣ ΚΡΟΥΣΩΝΑΣ 

Κρουσώνας  Μαλεβιζίου

Τ.Κ. 70001 ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Τηλ: (+30) 2810 711202

Email: askrousonas@gmail.com

Ανάδοχος Υλοποίησης 

Δράσης

MIC A.Ε.

Λεωφ. Μεσογείων 90-92, 115 27 

Αθήνα

Τηλ: (+30) 210 7717187

Φαξ: (+30) 210 7788561

Email: info@micconsulting.gr

www.micconsulting.gr

ΟΕΦ Α.Σ. ΚΡΟΥΣΩΝΑ 


