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Πως	  δημιουργήθηκε	  	  η	  	  ιδέα	  	  και	  	  ξεκίνησε	  	  η	  	  δημιουργία	  	  του	  	  
συνεταιρισμού	  	  παραγωγών	  	  Φραγκόσυκων	  	  και	  	  εναλλακτικών	  	  

καλλιεργειών,	  στην	  Κρύα	  Βρύση	  	  και	  	  στο	  Ρέθυμνο.

Στο	  τέλος	  Ιουλίου	  του	  2011	  μια	  	  καταστροφική	  	  πυρκαγιά	  	  έπληξε	  
την	  	  περιοχή	  	  στο	  νότιο	  	  Ρέθυμνο,	  δημιουργώντας	  	  ένα	  
σεληνιακό	  	  τοπίο	  σε	  	  μια	  περιοχή	  	  25.000	  στρεμμάτων	  



Μετά	  	  το	  	  πρώτο	  	  σοκ	  της	  	  καταστροφής	  	  ξεκίνησε	  	  από	  	  



	  
Προτάθηκε	  η	  	  φύτευση	  	  και	  	  δημιουργία	  	  ζώνης	  





Αναζήτηση	  γεωτεχνικής	  βόηθειας

• Ζητήσαμε	  	  την	  	  βοήθεια	  	  επιστημόνων	  	  που	  	  έχουν	  	  
ασχοληθεί	  	  με	  	  την	  	  καλλιέργεια	  	  της	  	  
φραγκοσυκιάς	  (δρ.Λιονάκης	  Σπύρος)	  από	  το	  ΤΕΙ	  
Κρήτης	  και	  το	  Ινστιτούτο	  Υποτροπικών	  Φυτών	  στα	  
Χανιά

• Το	  	  ενδιαφέρον	  	  που	  	  υπήρξε	  	  ήταν	  	  πολύ	  	  μεγάλο	  	  
και	  	  ήταν	  	  ένα	  	  κίνητρο	  	  για	  	  να	  σκεφθούμε	  	  την	  	  
δημιουργία	  	  μιας	  	  οργανωμένης	  	  παρέμβασης	  	  
όπως	  	  την	  	  δημιουργία	  συνεταιρισμού.





Πρώτα	  βήματα

• Ο	  συνεταιρισμός	  	  ξεκίνησε	  	  να	  	  οργανώνεται	  	  
στις	  αρχές	  	  του	  2013

• Η	  σύνταξη	  του	  καταστατικού	  και	  	  
νομιμοποίηση	  	  του	  	  συνεταιρισμού	  μας	  	  έγινε	  	  
στις	  αρχές	  	  του	  2014

• Πραγματοποιήθηκε	  η	  φύτευση	  περίπου	  	  
διακοσίων	  	  σαράντα	  στρεμμάτων	  	  με	  	  
φραγκοσυκιές.



Πρώτα	  βήματα

• Δόθηκαν	  οι	  κατευθυντήριες	  	  οδηγίες	  	  από	  	  το	  	  
Γεωπόνο	  	  του	  Συνεταιρισμού	  	  για	  	  την	  
καλλιέργεια	  	  του	  φραγκόσυκου.

• Συντάχθηκε	  επιχειρηματικό	  σχέδιο	  και	  
κατοχύρωση	  	  σήματος

• Προγραμματισμός	  και	  έρευνα	  αγοράς	  για	  την	  
διάθεση	  του	  	  προϊόντος	  

• Έρευνα	  αγοράς	  για	  τη	  δημιουργία	  μονάδας	  
τυποποίησης	  για	  το	  προϊόν



Πρώτα	  βήματα

• Σχεδιασμός	  	  για	  	  την	  	  διάθεση	  	  και	  	  την	  	  
αξιοποίηση	  των	  	  υποπροϊόντων	  	  του	  	  
φραγκόσυκου(μαρμελάδες,	  σπόροι,	  κλαδόδια)

• Δημιουργία	  φυτωρίου	  πολλαπλασιασμού	  
• 	  Έρευνα	  για	  την	  ένταξη	  	  σε	  	  αναπτυξιακά	  	  
προγράμματα	  

• Προοπτικές	  σύμπραξης	  	  και	  	  συνεργασίας	  	  με	  
άλλους	  συνεταιρισμούς

• 	  Ενημέρωση	  θεσμικών	  	  φορέων	  	  περιοχής	  	  για	  	  την	  	  
στήριξη	  της	  	  προσπάθειας



Συνεταιριστική	  ευθύνη

Το	  	  διοικητικό	  	  συμβούλιο	  	  του	  	  συνεταιρισμού	  
αντιλαμβανόμενο	  	  το	  	  μέγιστο	  	  της	  	  ευθύνης	  	  
που	  	  του	  αναλογεί	  	  και	  	  θέλοντας	  	  να	  
ικανοποιήσει	  τις	  	  επιθυμίες	  	  των	  	  συνεταίρων	  	  
εργάζεται	  	  με	  γνώμονα	  	  την	  	  	  υλοποίηση	  	  του	  	  
σχεδιασμού	  	  που	  	  έχει	  	  αποφασισθεί	  -‐	  
δημιουργώντας	  	  ένα	  	  όσο	  	  το	  δυνατόν	  	  
ασφαλές	  	  αλλά	  	  και	  	  συνεταιριστικό	  	  
περιβάλλον,	  με	  	  γνώμονα	  την	  	  ειλικρίνεια	  	  και	  	  
την	  	  καλή	  	  συνεργασία	  	  με	  	  τα	  	  μέλη	  	  του.



Μέλη	  και	  πορεία	  συνεταιρισμού

• Σήμερα	  ο	  συνεταιρισμός	  	  αριθμεί	  	  πάνω	  	  από	  	  εξήντα	  	  
μέλη,	  	  στα	  	  οποία	  	  αναλογεί	  	  μία	  	  συνεταιριστική	  	  
μερίδα	  	  που	  είναι	  	  ίση	  	  με	  	  τέσσερα	  	  στρέμματα	  	  
φυτείας	  	  φραγκοσυκιάς	  που	  φιλοξενεί	  	  διακόσια	  
σαράντα	  (240)	  	  φυτά	  	  περίπου.

• Η	  φύτευση	  έχει	  	  ολοκληρωθεί	  	  κάτω	  	  από	  	  την	  
επίβλεψη	  	  και	  	  τις	  	  οδηγίες	  	  του	  	  γεωπόνου	  	  του	  	  
συνεταιρισμού	  	  και	  	  μέλους	  	  του	  Δ.Σ.,	  τηρώντας	  	  με	  	  
ευλάβεια	  	  τον	  	  κανονισμό	  	  λειτουργίας	  που	  	  έχει	  
συνταχθεί	  	  δίνοντας	  	  το	  	  στίγμα	  	  ότι	  	  λειτουργούμε	  
μέσα	  από	  	  έναν	  	  αυστηρό	  	  προγραμματισμό	  



Διάθεση	  στην	  αγορά

• Η	  πρώτη	  	  παραγωγή	  	  σύμφωνα	  	  με	  	  το	  	  
σχεδιασμό	  	  μας	  	  αναμένεται	  	  το	  	  καλοκαίρι	  	  
του	  	  2017	  με	  	  μια	  	  μέση	  	  παραγωγή	  	  περίπου	  	  
ογδόντα	  με	  εκατό	  τόνους,	  για	  	  τους	  	  οποίους	  	  
ο	  	  σχεδιασμός	  	  και	  	  οι	  ενέργειες	  	  που	  	  
ξεκινήσαμε	  	  είναι	  	  να	  	  διατεθούν	  	  στην	  	  ντόπια	  	  
αγορά	  	  και	  	  ειδικά	  	  σε	  	  ξενοδοχειακές	  	  μονάδες	  	  
στην	  	  Κρήτη.	  



Διάθεση	  στην	  αγορά

• Τα	  φραγκόσυκα	  είναι	  άγνωστα	  στην	  εγχώρια	  αγορά.
• Αρχικά	  θα	  διατεθούν	  στην	  κρητική	  και	  αργότερα	  στην	  
ελληνική	  και	  διεθνή	  αγορά	  σαν	  νωπά	  αλλά	  και	  έπειτα	  
από	  μεταποίηση	  (μαρμελάδες,	  γλυκά,	  αποστάγματα,	  
λάδι	  από	  τα	  κουκούτσια.)

• Θα	  γίνει	  προσπάθεια	  	  να	  προωθηθεί	  μέσα	  από	  τα	  
ξενοδοχεία	  στους	  τουρίστες

• Πραγματοποιούνται	  επαφές	  με	  προμηθευτές	  
ξενοδοχειακών	  εγκαταστάσεων,	  μεταποιητές	  και	  
εμπόρους.	  

• Τα	  φρούτα	  θα	  είναι	  καθαρισμένα	  και	  τυποποιημένα	  
μέσα	  σε	  ειδικές	  συσκευασίες





Μελλοντική	  τυποποίηση	  του	  προιόντος



Άλλες	  καλλιέργειες

• Ο	  συνεταιρισμός	  θα	  ασχοληθεί	  και	  με	  την	  
καλλιέργεια	  αρωματικών	  φυτών

• Το	  όνομα	  «Κέδρος»	  το	  πήραμε	  από	  το	  όρος	  
που	  βρίσκεται	  νοτιοδυτικά	  του	  Ψηλορείτη	  και	  
στους	  πρόποδες	  του	  οποίου	  είναι	  χτισμένη	  η	  
Κρύα	  Βρύση

• 	  Στην	  περιοχή	  ενδημούν	  πολλά	  αρωματικά	  και	  
φαρμακευτικά	  φυτά.



Το	  Κέδρος



Συνεργασία	  με	  την	  περιφέρεια

• 	  Πρόσφατα	  είχαμε	  συνάντηση	  με	  την	  
Αντιπεριφερειάρχη	  Κρήτης,	  Θεανώ	  Βρέντζου,	  η	  οποία	  
μας	  ενημέρωσε	  για	  το	  στρατηγικό	  σχεδιασμό	  της	  
Περιφέρειας	  Κρήτης	  και	  τις	  δράσεις	  που	  έχουν	  γίνει	  
στο	  πρωτογενή	  τομέα

• Αναφέρθηκε	  στις	  δυνατότητες	  που	  υπάρχουν	  για	  τη	  
μεταποίηση	  και	  εμπορία	  του	  φραγκόσυκου,	  ενώ	  
μας	  πρότεινε	  να	  συστήσουμε	  μια	  οργάνωση	  
παραγωγών	  φραγκόσυκου	  στο	  νησί.

• Αναλύθηκαν	  οι	  προϋποθέσεις	  που	  υπάρχουν	  για	  
εξαγωγή	  του	  προϊόντος	  αφού	  πρώτα	  πιστοποιηθεί	  με	  
το	  brandname	  «Κρήτη»,	  που	  θα	  προσδώσει	  





Προγραμματισμός	  παραγωγής

• Στα	  αρδευόμενα	  χωράφια	  αναμένεται	  να	  έχουμε	  
απόδοση	  3	  -‐	  4	  τόνους	  το	  στρέμμα,	  ενώ	  στα	  ξηρικά	  1-‐	  
1,5	  τόνους.

• 	  Προβλέπουμε	  μετά	  από	  5	  χρόνια	  να	  έχουμε	  μια	  
παραγωγή	  που	  θα	  κυμαίνεται	  γύρω	  στους	  500	  τόνους

• .Τα	  φραγκόσυκα	  που	  θα	  είναι	  εμπορεύσιμα	  και	  θα	  
συγκομίζονται	  μετά	  τον	  Δεκέμβριο	  θα	  πωλούνται	  
νωπά	  γύρα	  στα	  80	  λεπτά/κιλό	  μέχρι	  1,10	  ευρώ/κιλό.	  

• Τα	  υπόλοιπα	  που	  θα	  συγκομίζονται	  από	  τον	  Αύγουστο	  
μέχρι	  το	  Σεπτέμβριο	  αναμένεται	  να	  πωλούνται	  στα	  80	  
–	  90	  λεπτά/κιλό.	  

• Περίπου	  το	  60%	  της	  παραγωγής	  αναμένεται	  να	  είναι	  
εμπορεύσιμη,	  φρούτα	  με	  μέσοβάρος	  πάνω	  από	  160	  
γραμμάρια.	  



Εισόδημα	  για	  τον	  παραγωγό

• Κάθε	  	  παραγωγός	  	  Θα	  	  έχει	  μέση	  παραγωγή	  	  περίπου	  
πεντέμισι	  τόνους	  	  που	  	  μπορεί	  να	  φέρουν	  ένα	  	  εισόδημα	  	  
περίπου	  πέντε	  	  χιλιάδες	  	  ευρώ	  	  το	  	  χρόνο.

• Οι	  	  προοπτικές	  	  για	  	  την	  	  αύξηση	  	  του	  	  εισοδήματος	  	  είναι	  	  
ελπιδοφόρες	  	  και	  	  μπορεί	  	  να	  	  αναβαθμίσουν	  	  σημαντικά	  	  
το	  	  εισόδημα	  	  των	  	  καλλιεργητών,	  αλλά	  	  και	  	  συναφών	  
επαγγελμάτων	  που	  	  δραστηριοποιούνται	  	  	  στην	  	  περιοχή.



Προστιθέμενα	  οφέλη

• Επίσης	  	  η	  	  ήδη	  	  προστιθέμενη	  	  αξία	  που	  	  
δημιουργείται	  	  στη	  	  περιοχή	  	  με	  	  την	  	  αύξηση	  	  
της	  	  δραστηριότητας	  	  για	  	  την	  	  καλλιέργεια,	  	  
έχει	  	  αρχίσει	  	  να	  αποδίδει	  	  οφέλη	  	  σε	  	  άλλες	  
επαγγελματικές	  	  δραστηριότητες	  όπως	  η	  	  
διαμόρφωση-‐	  καλλιέργεια	  των	  εδαφών,	  η	  	  
απασχόληση	  	  εργατικού	  δυναμικού,	  η	  	  
χρησιμοποίηση	  	  αγροεφοδίων	  για	  	  την	  	  
σύσταση	  	  της	  	  καλλιέργειας	  	  (αρδευτικά,	  
περιφράξεις	  	  κλπ.).



Αντίκτυπο	  στην	  τοπική	  κοινωνία

• Είναι	  	  φανερό	  	  λοιπόν	  	  ότι	  	  η	  	  πρόταση	  για	  την	  	  
δημιουργία	  του	  	  συνεταιρισμού	  	  μας	  	  είχε	  	  
θετικό	  	  αντίκτυπο	  	  στο	  τοπικό	  	  πληθυσμό	  	  και	  	  
για	  	  αυτό	  	  έσπευσε	  	  να	  	  αγκαλιάσει	  	  την	  	  
προσπάθεια,	  	  δίνοντας	  	  μια	  	  δυναμική	  	  ώθηση	  	  
για	  	  μια	  	  σχεδιασμένη	  	  και	  βιώσιμη	  	  
καλλιέργεια	  	  στην	  	  περιοχή,	  	  στέλνοντας	  	  το	  	  
μήνυμα	  	  ότι	  	  παντού	  	  μπορεί	  	  να	  	  υπάρξει	  	  
αναγέννηση	  	  ακόμα	  	  και	  	  πάνω	  	  στ΄	  αποκαΐδια.



Όλοι	  μαζί	  μπορούμε

	  	  	  	  Σήμερα	  	  η	  	  ανάγκη	  	  ύπαρξης	  	  τέτοιων	  
δραστηριοτήτων	  	  καθίσταται	  	  επιτακτική	  	  
ειδικά	  	  σε	  	  περιοχές	  	  όπου	  	  υπάρχει	  	  
μικροτεμαχισμός,	  έλλειψη	  	  υδάτινων	  	  πόρων	  	  
και	  	  εγκατάλειψη,	  	  γιατί	  	  δίνει	  	  την	  	  
δυνατότητα	  	  με	  	  μικρό	  	  κόστος	  	  αλλά	  	  και	  με	  	  
σωστές	  	  κινήσεις	  	  να	  	  υπάρξει	  	  η	  	  συνένωση	  	  
κλήρου	  	  με	  	  ενοικιάσεις,	  ακόμη	  	  και	  	  αγορές	  
όπως	  επίσης	  	  και	  	  με	  	  σωστή	  	  διαχείριση	  	  των	  	  
περιορισμένων	  υδάτινων	  	  πόρων	  	  



• Θεωρούμε	  	  ότι	  	  τέτοιες	  	  προσπάθειες	  	  αξίζουν	  	  
την	  	  προσοχή	  	  και	  	  την	  	  στήριξη	  	  πολιτείας	  	  ,	  
θεσμικών	  	  φορέων	  	  αλλά	  	  και	  	  πρωτοβουλιών	  	  
όπως	  	  την	  	  σημερινή	  	  και	  	  σας	  	  ευχαριστούμε	  	  
για	  	  την	  	  πρόσκληση	  να	  	  παρουσιάσουμε	  	  την	  	  
προσπάθεια	  που	  	  κάνουμε.

• Σας	  	  ευχαριστούμε	  για	  	  την	  	  προσοχή	  	  σας.


