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Αποκατάσταση αδικιών ελαιοκαλλιέργειας στα 
πλαίσια της νέας ΚΑΠ 

Συντάθηκε από τον ΣΕΔΗΚ  έγγραφο (αρ.31/14-05-
15) με το οποιο ζητήθηκαν από το ΥπΑΑΤ να 

μεριμνήσει για τα εξης: 
1.Η Εθνική πρόταση για την ΚΑΠ πρεπει να 
τροποποιηθεί με ορισμό ειδικής κατηγορίας 
«Ελαιοκαλλιέργεια»  
2.Το ποσό για την ελαιοκαλλιέργεια δεν θα πρεπει να 
είναι μικρότερο από το πόσο που μέχρι τώρα 
ελάμβαναν οι ελαιοκαλλιεργητές. 
3. Η σύσταση του Κανονισμού για μείωση των 
ενισχύσεων όχι μεγαλύτερη του 30%, να ισχύσει για 
το σύνολο των μειώσεων που θα υποστούν οι 
ελαιοκαλλιεργητές  
4. Η Υπ. Απόφαση 104/7056/22-1-15 (αρθ.4 και 
12) να τροποποιηθεί. 
5. Οι δαπάνες της εφαρμογής της «Συλλογικής 
Δολωματικής Δακοκτονίας» να ενταχθούν στις 
φιλοπεριβαλλοντικές δράσεις του Β Πυλώνα 



Οργάνωση Ημερίδας για την Δακοκτονία 

Παρουσίαση εισηγήσεων από: εκπροσώπους της Περιφέρειας, των 
Αντιπεριφερειών Κρήτης, του ΣΕΔΗΚ, του Ινστιτούτου Ελιάς Υποτρ/κων 

και Αμπέλου, του ΓΕΩΤΕΕ, του Συνδέσμου Τυποποιητών Κρήτης. 

 Ρέθυμνο 
29-4-15 



Πρόγραμμα Ευαισθητοποίησης Νεολαίας 
Για την Ελιά και το Ελαιόλαδο 

Δράσεις - Εργα: 
-Εκδοση 1 βιβλίου για παιδιά Νηπιαγωγείου και Δημοτικού στα Ελληνικά 
και Αγγλικά (Παιχνίδια με την Ελιά) 
-Εκδοση 1 βιβλίου για μεγαλύτερα παιδιά στα Ελληνικά και Αγγλικά (Στους 
Δρόμους της Ελιάς) 
-Διοργάνωση 8 ενημερωτικών εκδηλώσεων σε δημοτικά σχολεία της Κρήτης 
-Παραγωγή ψηφιακού υλικού και ηλεκτρονικών παιχνιδιών για την Ελιά και 
το Ελαιόλαδο 
-Συνεργασία με Ξενοδοχεία της Κρήτης για την προώθηση των εκδόσεων 
στα Αγγλικά σε παιδιά Τουριστών   
 

 Συγχρηματοδοτούμενο 
πρόγραμμα ΣΕΔΗΚ – ΔΣΕ 
Προϋπολογισμός: 50.000 € 



Δρασεις προγράμματος ΣΕΔΗΚ και ΔΣΕ 
Έκδοση   ενός βιβλίου για παιδιά Νηπιαγωγείου 
Α΄ Δημοτικού και άλλου για παιδιά μεγαλύτερα  

Παραγωγή ψηφιακού υλικού για  e-book, CD 
και διαδικτυακά παιχνίδια 

Έκδοση των  παιδικών βιβλίων  στα Αγγλικά 
και διάθεση τους σε παιδιά Τουριστών 

Οργάνωση  εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης 
παιδιων σε συνεργασία με Δημους και Σχολειά 



Εκδοση παιδικών βιβλίων στα Ελληνικά 

Έκδοση  παιδικών 
βιβλίων στα Ελληνικά. 

 

 «Παιχνίδια  
με την ελιά»  

για  παιδιά 
Νηπιαγωγείου  

και Α΄ Δημοτικού 
--- 

 «Στους δρόμους 
της ελιάς» 

για παιδιά μεγαλύτερα 
 



Πέραμα  
28-11-2015 

Συμμετείχαν 4 
σχολεία της 
περιοχής με 
συνολικά 85 
μαθητές. Την 

εκδήλωση 
παρακολούθησαν 
πάνω από 150 

άτομα. 
 

Δοκιμή ελαιοεδεσμάτων Κατασκευές των παιδιών 

Θεατρική παράσταση 

Κατασκευές των παιδιών 

Εκδηλώσεις Ευαισθητοποίησης  
για Ελιά και Λάδι 



Ηράκλειο  
11-12-2015 

Συμμετείχαν 3 
σχολεία της 
περιοχής με 
συνολικά 90 
μαθητές. Την 

εκδήλωση 
παρακολούθησαν 
πάνω από 250 

άτομα. 
 

Εκδηλώσεις Ευαισθητοποίησης  
για Ελιά και Λάδι 

Θεατρική παράσταση 

Κατασκευές των παιδιών Αποψη του κοινού 

Θεατρική παράσταση 



Συμμετείχε 1 
σχολείο της 
περιοχής με 
συνολικά 45 
μαθητές. Την 

εκδήλωση 
παρακολούθησαν 

πάνω από 70 
άτομα. 

 

Εκδηλώσεις Ευαισθητοποίησης  
για Ελιά και Λάδι 

Θεατρική παράσταση 

Αποψη του κοινού Δοκιμή ελαιοεδεσμάτων 

Θεατρική παράσταση 

Γέργερη  
12-12-2015 



Συμμετείχαν 3 
σχολεία της 
περιοχής με 
συνολικά 80 
μαθητές. Την 

εκδήλωση 
παρακολούθησαν 
πάνω από 350 

άτομα. 
 

Εκδηλώσεις Ευαισθητοποίησης  
για Ελιά και Λάδι 

Αποψη του Κοινού 

Αποψη του κοινού Δοκιμή ελαιοεδεσμάτων 

Θεατρική παράσταση 

Κολυμπάρι  
15-12-2015 


