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Αρχάνες, 25/02/2022 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Η Οργάνωση Ελαιουργικών Φορέων (ΟΕΦ) CRETA GREEN AGROFARM IKE έχει υιοθετήσει 

μια στρατηγική μέσω της οποίας επιδιώκει να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που προσδιορίζουν οι εξελίξεις 

στο ευρύτερο τεχνολογικό, οικονομικό, εμπορικό και φυσικό περιβάλλον, με μέριμνα την προστασία 

της από τις εξωγενείς απειλές όπως η αυστηροποίηση της νομοθεσίας για περιβαλλοντικά θέματα, 

θέματα ασφάλειας τροφίμων, κοινωνικά θέματα και θέματα ανταγωνιστικότητας.    

Η ΟΕΦ αξιοποιώντας τη θετική εμπειρία που αποκόμισε από την υλοποίηση προηγούμενων 

προγραμμάτων εργασίας, έχει θέσει προτεραιότητες που αφορούν: το μετριασμό του περιβαλλοντικού 

αποτυπώματος της ελαιοκαλλιέργειας, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελαιοκομικών 

εκμεταλλεύσεων, τη βελτίωση της ποιότητας παραγωγής του ελαιολάδου και τη διάδοση των 

πληροφοριών. Οι προτεραιότητες της ΟΕΦ CRETA GREEN AGROFARM IKE ευθυγραμμίζονται με 

την πολιτική που έχει ορίσει η ΕΕ και στο πλαίσιο αυτό βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη το πρόγραμμα 

εργασίας που αφορά 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 
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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». 

  

 


