
 

 

 

 

 

 

 
                                            Χανιά  10-1-2023    Αριθ. Πρ.1 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης 
Γιώργης Μαρινάκης,  Δήμαρχος Ρεθύμνου. 

 
Έχοντας υπόψη: 

Την απόφαση αριθ. 6 του ΔΣ του ΣΕΔΗΚ της 17-10-2022, με την οποία εξουσιο-
δοτείται ο Πρόεδρος να  ορίσει Οργανωτική  Επιτροπή  και  να προβεί στις κατάλλη-
λες ενέργειες για την οργάνωση διαγωνισμών Ποιότητας και Διάθεσης  Ελαιολάδου  

     
Αποφασίζουμε 

Καθορίζουμε το αντικείμενο, τους στόχους και την διαδικασία του διαγωνισμού 
διάθεσης ελαιολάδου 2022/23 ως εξής: 

 
Αντικείμενο: Ο διαγωνισμός διάθεσης ελαιολάδου 2022/23 οργανώνεται από τον 

ΣΕΔΗΚ σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης, το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών 
και Αμπέλου, το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων - ΜΑΙΧ, και άλλους φο-
ρείς  και αφορά την αξιολόγηση και βράβευση των Συνεταιρικων και Ιδιωτικών ελαιο-
τριβείων που εφαρμόζουν πρακτικές διάθεσης ελαιολάδου οι οποίες εξασφαλίζουν 
διαφάνεια, ανταγωνιστικότητα των αγοραστών και καλύτερα αποτελέσματα ως προς 
τις τιμές παραγωγού.  

Ιδιαίτερα θα εκτιμηθούν οι πρακτικές:   
   
- Η διάθεση ελαιολάδου παραγωγών με διαγωνισμούς ή δημοπρασίες που εξα-

σφαλίζουν διαφάνεια και ανταγωνισμό των αγοραστών, όπως υποβολή προσφορών 
τουλάχιστον 5 ημέρες μετά την δημοσίευση της πρόσκλησης, αναφορά τιμής ακρι-
βώς για την πωλούμενη ποιότητα κ.α.  .  

    
- Το τεκμηριωμένο ύψος τιμών που εξασφάλισαν στους παραγωγούς κατά  ποιό-

τητα  κατά την περίοδο 2022/23  
    
- Ποσοστό  διάθεσης ελαιολάδου τυποποιημένου και σε σχέση με την  παραγωγή 

τους  
 
- Η διάθεση τυποποιημένου ελαιολάδου με συμμετοχή των παραγωγών και τελική 

εκκαθάριση. 
 
- Η διάθεση τυποποιημένου χωρίς την συμμετοχή παραγωγών αλλά με εξασφάλι-

ση καλύτερων τιμών για αυτούς 
 
- Η τήρηση διαφάνειας στις διαδικασίες αποθήκευσης και πληρωμής (κόψιμο) με 

γραπτές συμφωνίες για ενοίκιο, τρόπο τιμολόγησης κ.α. 
 

 

 

 

 
Καρπός

Δένδρο

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

1400 π.Χ.

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 
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,   

 Επιστημονικός Συμβουλος: Δρ. Νικ. Μιχελάκης. 6 976 444 616 
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-Η απευθείας αγορά με δημόσια προ-ανακοίνωση τιμών, γνωστή κλιμάκωση τιμών 
αναλόγως ποιότητας και  τρόπο-χρόνο εξόφλησης παραγωγών  
    

1. Βασικοί όροι  του διαγωνισμού   
- Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν Συνεταιρικά και ιδιωτικά ελαιοτρι-

βεία που διαθέτουν ελαιόλαδο  για λογαριασμό των παραγωγών. 
- Η συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι δωρεάν  για τα ελαιοτριβεία των Δήμων Με-

λών του ΣΕΔΗΚ  
- Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να αποδέχονται τους όρους του διαγωνισμού  
- Η διαδικασία και τα αποτελέσματα του διαγωνισμού δεν υπόκεινται σε ενστάσεις 

η αλλά ένδικα μέσα   
 
2. Υποχρεώσεις  διαγωνιζόμενων 
Οι υποχρεώσεις των διαγωνιζόμενων είναι : 
Η υποβολή αίτησης εγγραφής σύμφωνα με συνημμένο υπόδειγμα μέχρι τέλη Ια-

νουαρίου 2023 και η υποβολή έκθεσης (σύμφωνα με υπόδειγμα) μέχρι 10 Οκτωβρί-
ου 2023 

 
3. Αξιολόγηση διαγωνιζομένων 
 Τα διαγωνιζόμενα ελαιοτριβεία θα αξιολογηθούν με βάση έκθεση που θα υπο-

βάλλουν από ειδική επιστημονική επιτροπή που θα συγκροτηθεί από τον ΣΕΔΗΚ 
 
4. Απονομή και αξιοποίηση βραβείων 
-Τα βραβεία που θα απονεμηθούν θα είναι καλαίσθητες πλακέτες με την ΧΡΥΣΗ, 

ΑΡΓΥΡΗ και ΧΑΛΚΙΝΗ Μινωική Ελιά και  
-Τα βραβεία σε κάθε βαθμίδα μπορεί να είναι περισσότερα του ενός ή και κανένα. 
-Η απονομή των Βραβείων θα γίνει με ειδική τελετή, ο χρόνος και ο τόπος της ο-

ποίας θα ανακοινωθεί έγκαιρα και τα βραβεία θα απονεμηθούν από εκπροσώπους 
των οργανωτών και άλλους παράγοντες της πολιτείας. 

  -Τα βραβεία που θα απονεμηθούν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους βρα-
βευθέντες για εμπορική προβολή της συγκεκριμένης παρτίδας του ελαιολάδου που 
βραβεύτηκε.  

  -Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν γραπτώς με ηλεκτρονικό 
μήνυμα στους ενδιαφερομένους, θα σταλούν για δημοσίευση σε Ελληνικά και ξένα 
έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ και  στην ιστοσελίδα του ΣΕΔΗΚ  www.sedik.gr  
 

5. Προθεσμίες αίτησης - έκθεσης 
Οι προτιθέμενοι να μετάσχουν στον διαγωνισμό θα πρέπει: 
(α) Να υποβάλουν δήλωση ενδιαφέροντος στο e-mail: info@sedik σύμφωνα με 

σχετικό υπόδειγμα που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ΣΕΔΗΚ, το αργότερο μέχρι  
τέλη Ιανουαρίου 2023  

(β) Να ανακοινώνουν στην Οργανωτική Επιτροπή ή στον ΣΕΔΗΚ την δραστηριό-
τητα τους σχετικά με την διάθεση του ελαιολάδου και να αποδέχονται επισκέψεις και 
να απαντούν σε διευκρινιστικές ερωτήσεις των μελών της Οργανωτικής επιτροπής 
σχετικά με την διάθεση του ελαιολάδου των παραγωγών. 

(γ) Να υποβάλλουν λεπτομερή έκθεση σύμφωνα με  σχέδιο που θα αποσταλεί σε 
αυτούς  που θα δηλώσουν συμμετοχή μέχρι 10 Οκτωβρίου 2023. 
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