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Προτάθηκε                    
η υποχρεωτική 

αναγραφή του είδους 
των λαδιών στους 
Καταλόγους των 
Μέσων Μαζικής 

Εστίασης 

Προτάθηκε αύξηση της 
μέγιστης επιτρεπτής 

συσκευασίας ελαιολάδου 
από τα 5 στα 17,5 η και 

50 λίτρα στα Μέσα 
Ομαδικής Εστίασης  

Υπόμνημα  ΣΕΔΗΚ για ρυθμίσεις διάθεσης  

ελαιολάδου  στην εστίαση 

Ο ΣΕΔΗΚ στις 24-1-14 υπέβαλε Υπόμνημα 

στα Υπουργεία Αναπτυξης και Αγροτικής 

Ανάπτυξης για ρυθμίσεις στην διάθεση 

Ελαιόλαδου στην  Εστίαση   

Αποτέλεσμα: Θεσμοθετήθηκε 
αύξηση στα 10, 20 και 50 λίτρα  

Αποτέλεσμα: 
Νομοθετήθηκε  αλλά δυστυχώς δεν 

εφαρμόζεται 
Προτάθηκε η υποχρεωτική  χρήση  

επώνυμων συσκευασιών μιας 

χρήσης. Δεν εισακούστηκε 



Υπόμνημα για ρυθμίσεις της διάθεσης  

ελαιολάδου  στην   λιανική   

Με στόχο την μείωση της ψαλίδας παραγωγού καταναλωτή   ο  ΣΕΔΗΚ με  

Υπόμνημα που υπεβαλε στις 24-1-14 στα Υπουργεία Αναπτυξης και 

Αγροτικής Ανάπτυξης  πρότεινε  δυο  ρυθμίσεις για την διάθεση  

Ελαιόλαδου στην  Λιανική  

Προτάθηκε: Να γινουν  νομοθετικά 

ρυθμίσεις   για διάθεση ελαιολαδου   
κατευθείαν απο τον παραγωγό στον 

καταναλωτή.  

Αποτέλεσμα: Δεν υπήρξε καμία ρύθμιση   

Προτάθηκε: Να μην γίνει  άρση της 

απαγόρευσης   μιγμάτων   ελαιολάδου-

σπορελαίων που ισχύει στην  Ελλάδα 

Αποτέλεσμα: Επιτευχθηκε μη  άρση   



   

Μ
Πρόταση στην Περιφέρεια Κρήτης                                                                                                                                    Ανάπλαση 

και ανάδειξη   Μνημειακών Ελαιοδέντρων    

Ο ΣΕΔΗΚ υπέβαλε προτάσεις 

στην Περιφέρεια  για Μελέτη και 

Εκτέλεση  έργων Ανάπλαση και 

Ανάδειξη  10-15  Μνημειακών 

Ελαιοδέντρων Κρήτης. 

 Η Περιφέρεια Κρήτης βλέπει 

θετικά τις προτάσεις και ήδη μας 

γνωρίζει ότι για να προχωρήσει η 

Μελέτη απαιτείται τα ελαιόδεντρα 

που θα μελετηθούν  να περιέλθουν 

στους Δημους  με εξαγορά, η 

ενοικίαση για 20 χρόνια.    

Βατόλακκος Αμάρι  

Σαμωνάς  Γόρτυνα 



Μ

Εργασίες Ανάπλασης Μνημειακών  από ΣΕΔΗΚ και Δήμους  

Προκειμένου να ενισχυθεί η 

πρόταση που για το Βραβείο 

EUROPA NOSTRA  ο ΣΕΔΗΚ 

προχώρησε σε μια 

στοιχειώδη επί τόπου 

ανάπλαση και ανάδειξη με 

καθαρισμό των δέντρων,  

κατασκευή διακοσμητικής 

περίφραξης,   ενημερωτικών 

πινακίδων κ.α. 

   Συνδρομή  με παροχή 

εργασίας προσέφεραν: 

-Οι Δήμοι: Κισσάμου, 

Πλατανιά, Αποκορώνου, 

Αμαρίου, Γόρτυνας, Φαιστού  

-Οι  Πολιτιστικοί  Σύλλογοι:                                                

Στύλου Αποκορώνου και 

Λάστρου Σητείας. 



Πρόγραμμα Ευαισθητοποίησης Νεολαίας                   

για την Ελιά και το Ελαιόλαδο με ΔΣΕ 

 Ο ΣΕΔΗΚ υπόβαλε στο Διεθνές Συμβούλιο 

Ελαιολαδου πρόγραμμα με θέμα  

«Ευαισθητοποίηση Νεολαίας για την Ελια και το 

Ελαιόλαδο» προϋπολογισμού 38.500 € το οποιο 

εγκρίθηκε με συμμετοχή 50% του ΣΕΔΗΚ   

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει: 

(Α) Έκδοση δυο Βιβλίων για την ελιά και το λάδι, στα Ελληνικά και Αγγλικά,  

που  θα απευθύνονται  το πρώτο σε παιδιά Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης και το 

δεύτερο  σε  παιδιά Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης.                                                                          

Η έκδοση θα γίνει στα Ελληνικά σε 4.000 αντίτυπα καθένα και στα Αγγλικά σε  

3000  αντίτυπα καθένα.  

(Β) Αξιοποίηση των Βιβλίων :                                                                                

(α) Με οργάνωση 8 εκδηλώσεων με συμμετοχή παιδιών και γονέων                      

σε συνεργασία με Σχολεία σε διάφορα μέρη της Κρήτης.                                                                    

(β) Με διάθεση σε παΐδιά Τουριστών μέσω Ξενοδοχείων.  



 ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΕΔΗΚ 

ΒΡΑΒΕΙΟ Ε. Ε.   

 ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

EUROPA NOSTRA 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ  
ASSOCIATION  

OF CRETAN OLIVE 

MUNICIPALITIES 

Διατήρηση και Ανάδειξη 
των Μνημειακών Ελαιοδέντρων της 

Κρήτης 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε.  

Απονομής του Βραβείου  EUROPA 

NOSTRA                                       
στα Μνημειακά  Ελαιόδεντρα Κρήτης 

Ο ΣΕΔΗΚ προκειμένου να συμβάλλει 

στην  διατήρηση και  προβολη των 

Μνημειακών Ελαιοδέντρων της 

Κρήτης συνέταξε και υπεβαλε στις 15-

10-14 σχετικό Φάκελο στην Ε.Ε. 

Στον φάκελο αναφέρονται οι 

προσπάθειες και τα έργο που έγινε 

από τον ΣΕΔΗΚ, τους Δήμους και την 

Περιφέρεια για την καταγραφή, 

αξιολόγηση, ανακήρυξη και ανάδειξη 

των Μνημειακών Ελαιοδέντρων 

Κρήτης σαν  ζωντανών Μνημείων της 

πατρογονικής μας κληρονομιάς.  
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Προταθέντα Μνημειακα για το Europa Nostra  

Απο τα  16 ανακηρυγμένα 

Μνημειακα  Ελαιοδεντρα με τις 

διαδικασίες του ΣΕΔΗΚ  

προταθήκαν για το Βραβείο 

EUROPA NOSTRA  14   για τα 

οποία υπήρξε εγγραφή Δήλωση 

των ιδιοκτήτων των δέντρων  ότι 

αποδέχονται  να υποβληθούν τα  

δέντρα τους ως υποψήφια για 

Βράβευση. 

Βούβες 
Κάντανος  

Π. Ρούματα 
Καββούσι  
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Προταθέντα Μνημειακα για το Europa Nostra  

Κάτω Τριπόδο  
Παλιάμα  

Πανασός 
Αερινός  

Σαμωνάς  
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Προταθέντα Μνημειακα για το Europa Nostra  

Βατόλακκος 

Καμηλάρι 

Λάστρος Σητείας 

Αμάρι 

Γόρτυνα  



 ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΜΕ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ   ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΚΑΠ 

 Στα πλαίσια  της υποβολής της  Εθνικής 
προτασης για την νέα ΚΑΠ  την 1η 

Αύγουστου ο ΣΕΔΗΚ υπεβαλε το αρ. 
43/23-7-14 Υπόμνημα  

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΕΔΗΚ  
Με το Υπόμνημα αυτό, προκειμένου να 

προστατεύει τις επιδοτήσεις των 
ελαιοκαλλιεργητών,  πρότεινε  όπως για την 

κατανομή των επιδοτήσεων  οριστούν 3  
Περιφέρειες: Βοσκότοποι, Αροτραίες και 

Μόνιμες η Ελαιοκαλλιέργειες  
Τελικά αποφασίστηκε  αντί για Μόνιμες ο 
Όρος «Δενδρώδεις» με σοβαρές συνέπειες 

σε βάρος της Ελαιοκαλλιέργειας 
 



ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΕΛΑΟΠΑΡΑΓΩΝ ΜΕ   ΝΕΑ ΚΑΠ 

 Από τις  ανακοινώσεις στην Βουλή διαπιστώθηκε ότι  
οι Ελαιοπαραγωγοί ζημιώνονται σημαντικά  με την 
Εθνική πρόταση για την νέα ΚΑΠ αφού για τις 

Δενδρώδεις κατανέμεται   έκταση  μονό 9,7 εκ. στρ. 
και ποσό  μόνο 470 εκατ. ευρω ετησίως που ισούται 

με 48,5 ευρω, κατά μ.ο. ανά στρέμμα  αντί  
των 152,9 ευρω που ήταν προηγουμένως. 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ. 
Συντάθηκε από τον ΣΕΔΗΚ  νέο έγγραφο (αρ.66/20-

10-14) με το οποιο ζητήθηκαν από το ΥπΑΑΤ να 
δώσει διευκρινήσεις και στοιχεία για τα εξης: 

(α) Ποσά, έκταση και   δικαιούχοι ελαιοκαλλιέργειας 
     κατά την έναρξη   ενιαίας ενίσχυσης 
(β) Ποσό μέσης ενίσχυσης ελαιοκαλλιεργητών  με 
    βάση την Εθνική πρόταση 
(γ) Πρόθεση εφαρμογής της  σύστασης του Καν.(ΕΕ) 
   1307/2013,  σ.611)  να μην περιοριστούν οι   
    των ενισχύσεις των παραγώγων πάνω από  30%  


