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Αρχάνες, 14/12/2022 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2021-2022      

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος εργασίας της περιόδου 2021-2022, βάσει των καν. (ΕE) 

611/2014 και 615/2014, της Επιτροπής όπως ισχύουν, η Οργάνωση Ελαιουργικών Φορέων (ΟΕΦ) 

CRETA GREEN AGROFARM IKE ολοκλήρωσε τις δραστηριότητες που αφορούν τους εξής τομείς 

και δράσεις:    

  Κωδικός και Τίτλος Δραστηριότητες 
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 Β.ΙII.1 Εγκατάσταση πιλοτικού συστήματος παρακολούθησης πληθυσμού δάκου 

Β.ΙΙΙ.2 Πιλοτική εφαρμογή εναλλακτικών τεχνικών καταπολέμησης του δάκου 

Β.IV.1 Εφαρμογή Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης 
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 Γ.Ι.1 Επιδεικτική εφαρμογή τεχνικών αύξησης της παραγωγικότητας του ελαιώνα 

Γ.Ι.2 Επιδεικτική εφαρμογή τεχνικών μέτρησης ανθρακικού αποτυπώματος στην ελαιοκαλλιέργεια 

Γ.ΙΙΙ.1 Εφαρμογή προγράμματος κατάρτισης παραγωγών στον αγρό 
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 Δ.Ι.1 Εφοδιασμός παραγωγών με εξοπλισμό 

Ε.Ι.1 Ηλεκτρονικό Σύστημα Ιχνηλασιμότητας 

Ε.ΙΙΙ.1 Ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης χαρακτηριστικών ελαιολάδου 
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ΣΤ.Ι.1 Επικοινωνιακή προβολή προγράμματος 

  

Όπως εγκρίθηκε, σύμφωνα με την απόφαση 820/86875/04-08-2021 της Προϊσταμένης της Γενικής 

Διεύθυνσης Τροφίμων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με θέμα «Έγκριση 

Προγράμματος Εργασίας της Οργάνωσης Παραγωγών CRETA GREEN AGROFARM ΙΔΙΩΤΙΚΗ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου για τα έτη 2021-2022 στο 

πλαίσιο των καν. (ΕΕ) 611/2014 και 615/2014». 
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Πιο συγκεκριμένα, υλοποιήθηκαν τα ακόλουθα: 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:  

Β.ΙΙΙ.1 Εγκατάσταση πιλοτικού συστήματος παρακολούθησης πληθυσμού δάκου   

 

Σκοπός του συγκεκριμένου έργου ήταν η παρακολούθηση του δακοπληθυσμού, η έγκαιρη 

αναγνώριση των τάσεων διακύμανσης του και η έγκαιρη εφαρμογή των κατάλληλων τεχνικών 

καταπολέμησης του.  

Μεθοδολογία που ακολουθήθηκε:  
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Β.ΙΙΙ.2 Πιλοτική εφαρμογή εναλλακτικών τεχνικών καταπολέμησης του δάκου  

  

Σκοπός του συγκεκριμένου έργου ήταν η εκτενέστερη εξέταση της αποτελεσματικότητας 

των εναλλακτικών τεχνικών της καταπολέμησης του δάκου και η διάδοση τους στα μέλη της ΟΕΦ 

της Creta Green Agrofarm ΙΚΕ.  

Μεθοδολογία που ακολουθήθηκε:  

 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Β.ΙV.1 Εφαρμογή Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης    

Σκοπός του συγκεκριμένου έργου ήταν η συνέχιση της εφαρμογής του μοντέλου 

Ολοκληρωμένης διαχείρισης από παραγωγούς-μέλη της ΟΕΦ, η οποία ξεκίνησε κατά την περίοδο 

2015-2018 και συνεχίστηκε την περίοδο 2018 – 2021. 
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Μεθοδολογία που ακολουθήθηκε:  
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Γ.Ι.1 Επιδεικτική εφαρμογή τεχνικών αύξησης της παραγωγικότητας του ελαιώνα   

Σκοπός της συγκεκριμένης δραστηριότητας ήταν η προσπάθεια εκσυγχρονισμού των 

τεχνικών της ελαιοκαλλιέργειας μέσω της επιδεικτικής εφαρμογής τεχνικών αύξησης της 

παραγωγικότητας του ελαιώνα.  

Μεθοδολογία που ακολουθήθηκε:  

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:  

Γ.Ι.2 Επιδεικτική εφαρμογή τεχνικών μέτρησης ανθρακικού αποτυπώματος στην 

ελαιοκαλλιέργεια  

Σκοπός της συγκεκριμένης δραστηριότητας ήταν η επιδεικτική εφαρμογή τεχνικών 

μέτρησης ανθρακικού αποτυπώματος στην ελαιοκαλλιέργεια.  

Μεθοδολογία που ακολουθήθηκε:  
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:  

Γ.ΙΙΙ.1 Εφαρμογή προγράμματος κατάρτισης παραγωγών στον αγρό  

Σκοπός του έργου ήταν η ενημέρωση των παραγωγών για νέες καλλιεργητικές τεχνικές  και 

η υιοθέτηση τους στην καθημερινή πρακτική των ελαιοκομικών τους εκμεταλλεύσεων.  

Μεθοδολογία που ακολουθήθηκε:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

   

Πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. και την Ελλάδα - καν. (ΕE) 611/2014 και 615/2014, της Επιτροπής όπως ισχύουν 

– Δραστηριότητα ΣΤ.I.1 του εγκεκριμένου προγράμματος με την υπ’ αριθμ. 820/86875/04-08-2021 απόφαση του Υπουργού 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:  

Δ.Ι.1 Εφοδιασμός παραγωγών με εξοπλισμό 

     

   

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:  

Ε.Ι.1 Ηλεκτρονικό Σύστημα Ιχνηλασιμότητας 

Σκοπός του συγκεκριμένου έργου είναι η ανάπτυξη ηλεκτρονικού συστήματος ιχνηλασιμότητας. 

Μεθοδολογία που ακολουθήθηκε:  
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:  

Ε.ΙΙΙ.1 Ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης χαρακτηριστικών ελαιολάδου   

Σκοπός του συγκεκριμένου έργου ήταν η δημιουργία και διαχείριση συστήματος 

παρακολούθησης του ελαιολάδου, σε ότι αφορά την ασφάλεια, την γνησιότητα και την ποιότητα 

του, μέσω της διενέργειας αναλύσεων ελαιολάδου. 

Μεθοδολογία που ακολουθήθηκε:  

 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:  

ΣΤ.Ι.1 Επικοινωνιακή προβολή προγράμματος  

Σκοπός του συγκεκριμένου έργου αποτέλεσε η ενίσχυση της επικοινωνιακής προβολής της ΟΕΦ  

Μεθοδολογία που ακολουθήθηκε:   

 


