
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 
 

 

 
 
 
 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ  
Θέμα: Πρόσκληση  για Βράβευση Ορθών πρακτικών έκθλιψης  και διάθεσης Ελαιολάδου  

  
 Κύριοι 
Ο ΣΕΔΗΚ προκειμένου να προωθήσει  την βελτίωση της ποιότητας αλλά και την διάδοση 

ορθών και διαφανών πρακτικών διάθεσης στο επίπεδο της Κρήτης, αποφάσισε την 
επιβράβευση και προβολή των Συν/κων και ιδιωτικών Επιχειρήσεων που ακολουθούν 
βελτιωμένες  μεθόδους στην έκθλιψη και διαφανείς πρακτικές στην διάθεση του ελαιολαδου. 
Στην περίπτωση των βελτιωμένων μεθόδων έκθλιψης, θα επιβραβευτούν Ελαιοτριβεία 

Συν/κα ή Ιδιωτικά που εφαρμόζουν πρακτικές που συμβάλουν στην επίτευξη υψηλής 
ποιότητας κατά την παραλαβή και  αποθήκευση του  ελαιοκάρπου και κατά την εξαγωγή και 
αποθήκευση του ελαιολαδου, σύμφωνα με όσα αναγράφονται στο συνημμένο Δελτίο 
υποψηφιότητας. 
Στην περίπτωση των ορθών και διαφανών πρακτικών διάθεσης θα επιβραβευτούν 

Ελαιοτριβεία Συν/κα ή Ιδιωτικά που ακολουθούν διαφανείς διαδικασίες στην πώληση του 
ελαιολάδου όπως είναι ή από κοινού πώληση με  διαγωνισμούς (ή δημοπρασίες) διαφόρων 
τύπων. 
Όσοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για τις βραβεύσεις αυτές, παρακαλούνται όπως 

συμπληρώσουν τα επισυναπτόμενα δελτία εάν είναι δυνατόν με χρήση υπολογιστή και τα  
αποστείλουν  μαζί με σχετική τεκμηρίωση όπως Πρακτικά, Αποφάσεις, Φωτογραφίες κλπ 
στον ΣΕΔΗΚ είτε ηλεκτρονικά σε μορφή pdf , στο info@sedik.gr , είτε ταχυδρομικά με 
απόδειξη στην Δ/νση του ΣΕΔΗΚ Τζανακακη και Ερωτοκρίτου 1  Χανιά.   
Προτάσεις γενικόλογες χωρίς  επαρκή τεκμηρίωση δεν θα ληφθούν υπόψη. 
Στις προτάσεις από Συν/σμους τα Δελτία υπογράφονται από όλα τα Μέλη του Διοικητικού 

και Εποπτικού Συμβουλίου και από τον Διαχειριστή του Συν/σμού. 
Στις προτάσεις από ιδιωτικά ελαιοτριβεία τα Δελτία υπογράφονται από τον νόμιμο υπεύθυνο 

του Ελαιοτριβείου και από 10 Παραγωγούς που παρήγαγαν ο καθένας πάνω από 2 τόνους 
ελαιολάδου στο συγκεκριμένο ελαιοτριβείο το 2015/16 με βάση αποδεικτικά στοιχεία (Δελτία 
έκθλιψης) του ελαιοτριβείου. 

 Ως  προθεσμίες υποβολής των δικαιολογητικών  διευκρινίζεται ότι αρχικά αποφασίστηκε  
η 15 Ιουνίου  για  τα Βραβεία ορθών πρακτικών έκθλιψης και  η  15 Οκτώβριου 2016 για  τα 
Βραβεία ορθών πρακτικών διαθεσης. Ωστόσο, λόγω δυσκολιών επικοινωνίας με τα 
ελαιοτριβεία αυτή την περίοδο, θεωρούμε σκόπιμο η προθεσμία για τα Βραβεία έκθλιψης να 
παραταθεί.  Έτσι, τελικά ορίζουμε ως τελική προθεσμία  και για   τις δυο περιπτώσεις (έκθλιψη 
και διάθεση)  μέχρι   15 Οκτώβριου 2016 

 Η υποβολή υποψηφιοτήτων και οι βραβεύσεις δεν απαιτούν  καμιά οικονομική επιβάρυνση 
από τους ενδιαφερόμενους.  

 

 
 

Καρπός

Δένδρο

Ιδεογράμματα για την Ελιά
 σε γραμμική Β’ γραφή της Κρήτης,

1400 π.Χ.

Έδρα: Δήμος  Ρεθύμνου – Λεωφ. Κουντουριώτη 80,  Ρέθυμνο  
ΤΗΛ: 28313 41301  FAX: 28310  29879 

Γραφείο Χανίων: Τζανακάκη και Ερωτοκρίτου 1, 73134 Χανιά 
ΤΗΛ: (28210) 50800/1 ΦAΞ: (28210) 50818,     
E-mail: info@sedik.gr

 

, acomcha@otenet.gr    
Websites:  www.sedik.gr, www.polelia.gr, www.parelia.eu, www.olivetastes.eu  

  

Ρέθυμνο,  25-05-2016  Αριθ. Πρ 30 
ΠΡΟΣ: 1.Συν/κα και Ιδιωτικά Ελαιοτριβεία Κρήτης 
            2. Επιχειρησεις Εμπορίας Ελαιολαδου 
ΚΟΙΝ: 1.Περιφερεια και Αντιπεριφέρειες  Κρήτης 
           2.Δημους Μέλη ΣΕΔΗΚ 

ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ 
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 Τα  Βραβεία θα είναι  τριών κατηγοριών: Χρυσή,  Αργυρή και Χάλκινη  Μινωική Ελιά και 
θα είναι καλαίσθητα έντυπα σε πάπυρο που θα συνοδεύονται από  άλλα αναμνηστικά 
αντικείμενα.  
Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων θα γίνει από ειδική επιστημονική επιτροπή που θα ορίσει 

ο ΣΕΔΗΚ, η οποία θα έχει την δικαιοδοσία να ζητήσει διευκρινήσεις ή και να ελέγξει επί τόπου 
τα στοιχεία των Δελτίων υποψηφιότητας. Ενστάσεις δεν γίνονται αποδεκτές. 

 Η απονομή των Βραβείων θα γίνει σε Γενικές Συνελεύσεις ή άλλες εκδηλώσεις του ΣΕΔΗΚ 
και θα λάβουν ευρεία δημοσιότητα.   
Οι ακριβείς ημερομηνίες απονομής θα  ανακοινωθούν μετά την λήψη των υποψηφιοτήτων.  

 
 

Ο Πρόεδρος του ΣΕΔΗΚ 
 
 

Γιώργος  Μαρινάκης 
Δήμαρχος Ρεθύμνου  


