Μια νέα πρωτοβουλία του Προέδρου Δρ. Παν. Κανέλλη
Δημιουργήθηκε το φθινόπωρο του 2013 & Εγκαινιάσθηκε στις 2‐12‐2015
Σκοπός του είναι να καλύψει τις ανάγκες και να ενισχύσει τις δραστηριότητες στον ευρύτερο χώρο
της παραγωγής ελιάς και ελαιολάδου και υποπροϊόντων τους στην Ελλάδα.
Δρα παράλληλα με τις εξελίξεις στην αγροτική οικονομία, ιδιαίτερα την ανάπτυξη καινοτόμου τεχνολογίας
Αξιολογεί τις διεθνείς τάσεις που επηρεάζουν την παραγωγή ενός από τα σημαντικότερα προϊόντα της χώρας

Χαρακτηριστικά Ολιστικής
Προσέγγισης από το
ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΙΑΣ KRINOS

Κύριοι Στόχοι του
ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΙΑΣ KRINOS

Σημαντική μείωση κόστους παραγωγής‐με τη
μηχανική συγκομιδή
Βελτίωση την ποιότητας ελαιολάδου –
με την ταχύτερη συγκομιδή και
μεταφορά του σε ελαιουργεία,
ελάχιστη έκθεση σε συσκευασίες
μεταφοράς και επαφή με το
έδαφος και ξένες ύλες
Χρησιμοποίηση ελαιόπαστας (υποπροϊόντος
από την ψυχρή έκθλιψη σε
διφασικά ελαιοτριβεία) και
κλαδιών, ως εδαφοβετιωτικά,
πτηνοτροφή και καύσιμη ύλη
Εκτίμηση του αποτυπώματος άνθρακα (Life
Cycle Assessment) και
γευσιγνωστικών χαρακτηριστικών,
για προστιθέμενη αξία προϊόντος
Αξιολόγηση και χρήση φαινολών στην υγρή
και στερεά φάση της ελαιόπαστας,
για φαρμακευτική και καλλυντική
χρήση
Έρευνα αγοράς για προώθηση προϊόντων
ελιάς και ελαιολάδου
Ολοκληρωμένη ∆ιαχείριση
Εκπαίδευση – έρευνα ‐ επίδειξη

να προωθήσει την έρευνα σε
αειφορικές πρακτικές στα
συμβατικά και ιδιαίτερα στα
νεώτερα συστήματα
καλλιέργειας ελιάς, με χρήση
σύγχρονης τεχνολογίας
να αξιοποιήσει τα υποπροϊόντα
από την συνολική παραγωγή
ελιάς και ελαιολάδου
να αυξήσει την προστιθέμενη
αξία στά προϊόντα ελιά‐
ελαιόλαδο‐δευτερογενή
προϊόντα (υποπροϊόντα)
να συνεργασθεί και να
υποστηρίξει τις εξαγωγικές
προσπάθειες εταιρειών στον
ευρύτερο χωρο της
ελαιοκαλλλιέργειας

E-mail για πληροφορίες:
olivecenter@afs.edu.gr &
agerts@afs.edu.gr
Προσωρινή Ιστοσελίδα για
εκδόσεις του ∆ιεθνούς Συνεδρίου
2013: www.olivecenterafs.com

Ανεξάρτητοι Συνεργάτες &
Εξωτερικά Εργαστήρια
στην Ελλάδα και εξωτερικό

Το ελαιοτριβείο ψυχρής
έκθλιψης

Dan Flynn‐Director –
UC Davis OLIVE CENTER
& Δρ. Αθανάσιος Γκέρτσης
Διευθυντής
ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΑΙΑΣ KRINOS
Επίσημη Συνεργασία των δυο
Κέντρων Ελιάς

Μηχανική συγκομιδή ελιάς
Με τη ελαιοσυλλεκτικη Gregoire G120
(Ιδιοκτησία Φυτώρια Αναστασόπουλος ‐
συνεργατών του
Κέντρου Ελιάς KRINOS)

Νέος Ερευνητικός‐ Εκπαιδευτικός‐
Επιδεικτικός Ελαιώνας
Perrotis College

