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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Ο ΑΣ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ με βάση την απόφαση 990/12-02-2015 της ΔΑΟΚ ΠΕ Λασιθίου 
αναγνωρίστηκε στις 12/2/2015 ως Οργάνωση Παραγωγών στον Τομέα Ελαιολάδου και 
Επιτραπέζιας Ελιάς έχοντας στο δυναμικό του πάνω από 189 άτομα –μέλη με ≈3.500 στρέμματα 
ελαιώνων. 
Το πρόγραμμα εργασίας που υλοποιεί στα πλαίσια των Καν (ΕΕ) 611/2014 & 615/2014 εγκρίθηκε 
δυνάμει της 1802/36612/31.03.2015 Υπουργικής απόφασης και έχει συνολικό προϋπολογισμό 
434.320,00 € 
Το 1ο έτος του προγράμματος ολοκληρώθηκε με επιτυχία με ενεργοποίηση του συνόλου σχεδόν των 
δραστηριοτήτων. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
Για την επίτευξη των 4 κεντρικών στόχων, το πρόγραμμα εργασίας της ΟΠ-ΑΣ ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 
περιλαμβάνει 7 δραστηριότητες που χαρακτηρίζονται από υψηλή εσωτερική συνοχή.

Ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης

Αναβάθμιση συστημάτων άρδευσης ελαιώνων

Εφοδιασμός ελαιοπαραγωγών με εξοπλισμό

Βελτίωση συνθηκών επεξεργασίας αποβλήτων του Ελαιοτριβείου

Βελτίωση συνθηκών επεξεργασίας Ελαιόκαρπου

Λειτουργία Συστήματος Διαχείρισης Ιχνηλασιμότητας και Ασφάλειας Τροφίμων

Δικτυακός τόπος
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ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ
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ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
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1
Ανάπτυξη & Εφαρμογή 
Συστήματος 
Ολοκληρωμένης 
Διαχείρισης 
ΤΟΜΕΑΣ Β \\ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
Β.ΙV.1
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:     ΤΣΙΝΑΣ-
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΟΕ
Στα πλαίσια της διαρκούς προσπάθειας που 
καταβάλουν συλλογικά και οργανωμένα 
οι παραγωγοί – μέλη του ΑΣ ΑΓΙΟΥ 
ΣΤΕΦΑΝΟΥ για την εξασφάλιση της 
ποιότητας και της ασφάλειας του 
ελαιολάδου ΠΟΠ ΣΗΤΕΙΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 
ΚΡΗΤΗΣ καθώς και της προστασίας 
του περιβάλλοντος έχουν υιοθετήσει 
και εφαρμόζουν το μοντέλο της 
Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην 
καλλιέργεια της ελιάς. 

3.570 στρέμματα 
189 παραγωγοί 
102.980 ελαιόδενδρα 

Το αποτέλεσμα της εφαρμογής του συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης με την 
κατάλληλη οργανωτική και γεωτεχνική υποστήριξη ήταν η απόκτηση πιστοποιητικού 
συμμόρφωσης σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα AGRO 2.1 & 2.2/3 και η πλήρης 
προσαρμογή των καλλιεργητικών πρακτικών των παραγωγών στους κανόνες της 
πολλαπλής συμμόρφωσης. 
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2
Αναβάθμιση συστημάτων και 
τεχνικών άρδευσης ελαιώνων 
ΤΟΜΕΑΣ Γ \\ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Γ. Ι.1 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΑΓΙΑΣΜΑΤΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 

Η ΟΕΦ ΑΣ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ έχοντας αναγνωρίσει 
τη σημασία του αρδευτικού νερού στην ποσότητα και 
την ποιότητα του παραγόμενου ελαιοκάρπου και κατ’ 
επέκταση την επίπτωσή του στην ανταγωνιστικότητα 
των ελαιοκομικών εκμεταλλεύσεων των παραγωγών 
–μελών της εστιάζει τις προσπάθειες της στον 
εκσυγχρονισμό του συστήματος άρδευσης των 
ελαιώνων.
Στο πλαίσιο της προσπάθειας αυτής η ΟΕΦ έχει ξεκινήσει εργασίες αντικατάστασης των 
σωληνώσεων άρδευσης συνολικού μήκους περίπου 4,5 km σε επιλεγμένες περιοχές όπου το δίκτυο 
παρουσίαζε σημαντικές φθορές με αποτέλεσμα την απώλεια πολύτιμων υδατικών πόρων. 

3
Εγκατάσταση Μονάδας 
Γεωχημικής Επεξεργασίας 
Υγρών Αποβλήτων 
ελαιοτριβείου 
ΤΟΜΕΑΣ Γ \\ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Δ.ΙΙΙ.1
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  ZEOLOGIC ΑΕΒΕ  

Με γνώμονα τον περιορισμό του περιβαλλοντικού του 
αποτυπώματος ο ΑΣ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ έχει υιοθετήσει μια 
πρωτοποριακή για τα δεδομένα της ελαιοπαραγωγής στην Κρήτη 
και την Ελλάδα τεχνολογία που αφορά στην επεξεργασία των 
αποβλήτων του ελαιουργείου του. 
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Η τεχνολογία αυτή στηρίζεται στη χρήση ενεργών αργιλικών ιζημάτων ως φυσικά υλικά μέσω των 
οποίων εξασφαλίζεται η δέσμευση του ρυπαντικού φορτίου των υγρών αποβλήτων του ελαιουργείου. 
Με τη μέθοδο αυτή αποβάλλεται το ρυπαντικό φορτίο από τα απόβλητα του ελαιουργείου και το υγρό 
κλάσμα που παραμένει μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί εντός υφιστάμενων εγκαταστάσεων ή να 
διατεθεί ως αρδευτικό νερό στους ελαιώνες, 
Η σχετική επένδυση πραγματοποιείται με τη σταδιακή προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού 
(δεξαμενές, φίλτρα, αντλίες κλπ). Μετά την ολοκλήρωση της προμήθειας του συνόλου του 
εξοπλισμού η μονάδα γεωχημικής επεξεργασίας θα τεθεί σε λειτουργία λύνοντας το χρόνιο πρόβλημα 
διάθεσης των αποβλήτων του ελαιουργείου 

4
Λειτουργία Συστήματος 
Διαχείρισης Ιχνηλασιμότητας & 
Ασφάλειας Τροφίμων 
ΤΟΜΕΑΣ Ε \\ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ε.Ι.1 &  
Ε.ΙΙ.1
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΤΣΙΝΑΣ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΟΕ

Η ΟΕΦ ΑΣ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ έχοντας ως βασική και 
σταθερή επιδίωξη την διαρκή βελτίωση των διαδικασιών 
της για την έκθλιψη ελαιολάδου, συμμορφώνεται 
πλήρως με την ισχύουσα νομοθεσία και τις κανονιστικές 
διατάξεις και, διακρίνεται από υψηλά επίπεδα υγιεινής και 
ασφάλειας. 
Στο πλαίσιο αυτό, στο ελαιουργείο της ΟΕΦ αναπτύχθηκε 
και εφαρμόστηκε Σύστημα Διαχείρισης της Ιχνηλασιμότητας 
σύμφωνα με το πρότυπο ISO22005:2007 και Σύστημα 
Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων σύμφωνα με το πρότυπο 
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005. 
Ως αποτέλεσμα των παραπάνω το ελαιόλαδο που 
παράγεται στις εγκαταστάσεις του ΑΣ ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΥ  
πληροί τις πλέον αυστηρές προδιαγραφές υγιεινής και 
ασφάλειας.
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