
Διαγωνισμοί ελαιοτριβείων για την 

ποιότητα και διάθεση ελαιολάδου 

Άρχισαν οι δηλώσεις συμμετοχής για την διάθεση 

  
Γράφει ο Νικ. Μιχελάκης* 

 Με στόχο να αναδειχθεί και να αξιοποιηθεί το ποιοτικό επίπεδο της φετινής 
ελαιοπαραγωγής και συγχρόνως να βελτιωθούν οι συνθήκες και διαδικασίες 
διάθεσης της από την πλευρά των παραγωγών ο ΣΕΔΗΚ σε συνεργασία 
και άλλους φορείς, οργανώνει και φέτος δυο διαγωνισμούς, ένα για την 
ποιότητα και ένα για την διάθεση του ελαιολάδου. 
Και στους δύο διαγωνισμούς προσκαλούνται και μπορούν να 
συμμετάσχουν δωρεάν τα Συνεταιρικά και ιδιωτικά Ελαιοτριβεία των Δήμων 
Μελών του ΣΕΔΗΚ καθώς και ελαιοτριβεία άλλων Δήμων και περιοχών που 
συνεργάζονται στενά με αυτόν. 
 Στην οργάνωση του διαγωνισμών αυτών, εκτός του ΣΕΔΗΚ, θα συμμετάσχουν 
η Περιφέρεια Κρήτης, το Ινστιτούτο Ελιάς, το ΜΑΙΧ, Πανεπιστήμια και άλλοι 
ελαιουργικοί φορείς. 
 Διαγωνισμός ποιότητας 

 Βασικός στόχος του διαγωνισμού ποιότητας είναι να επιβραβευτεί η ποιότητα 
ελαιολάδου σχετικά μεγάλων περιοχών, των οποίων οι παραγωγοί και τα 
ελαιοτριβεία ακολουθούν ορθές πρακτικές στην καλλιέργεια, τη φυτοπροστασία 
(με ιδιαίτερη έμφαση στην δακοκτονία), την συγκομιδή και την έκθλιψη και 
αποθήκευση του ελαιοκάρπου. 
 Στον διαγωνισμό αυτό ο οποίος έχει ήδη προκηρυχθεί από τον Δεκέμβριο και 
στον οποίο έχουν δηλώσει συμμετοχή περίπου 60 ελαιοτριβεία της Κρήτης, τα 
δείγματα που θα εξεταστούν, δεν θα αποστέλλονται από τους ενδιαφερομένους 
όπως γίνεται σε άλλους διαγωνισμούς οπότε εγείρονται αμφιβολίες για την 
πραγματική ταυτότητα τους. Αντίθετα, θα παραληφθούν από επιτροπές 
υπαλλήλων των κατά τόπους ΔΑΟΚ και Δήμων,   μέσα από τις δεξαμενές 20 
τουλάχιστον τόνων που θα υποδειχτούν από τα ελαιοτριβεία. 
Λεπτομέρειες για τις πρακτικές που θα αξιολογηθούν, τον τρόπο αξιολόγησης, 
τα βραβεία που θα απονεμηθούν κ.α. αποστέλλονται στα ελαιοτριβεία που θα 
υποβάλουν μέχρι τέλη Ιανουάριου 2023 δήλωση ενδιαφέροντος στο e-
mail: acomcha@otenet.gr ή info@sedik.gr. 

===================== 
*Ο Νίκος Μιχελάκης, είναι Δρ. Γεωπόνος, πρώην Δ/ντής του Ινστιτούτου Ελιάς Χανίων και Επιστ. Σύμβουλος 

του ΣΕΔΗΚ. Τα άρθρα του εκφράζουν προσωπικές απόψεις και δεν απηχούν κατά ανάγκη τις απόψεις του 

ΣΕΔΗΚ. Μπορούν να αναδημοσιευτούν μόνο μετά άδεια του (nmixel@otenet.gr) 
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