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Περίληψη 

Η παρούσα πτυχιακή μελέτη έχει ως αντικείμενο μελέτης τη διερεύνηση αναγκών τεχνικής  

κατάρτισης για τους ελαιοπαραγωγούς της Κέρκυρας.  Σκοπός της εργασίας ήταν η διαμόρφωση  

προτάσεων  σχετιζομένων  με  την  ανάπτυξη  κατάλληλων  υπηρεσιών  πληροφόρησης  για  τους  

ελαιοπαραγωγούς της Κέρκυρας. 

Στο 1ο κομμάτι αναφέρονται τα κύρια ελαιοκομικά προϊόντα που δεν είναι αλλά από το  

ελαιόλαδο  και  την  ελιά,  οι  εμπορικοί  τύποι  του  ελαιολάδου  και  της  ελιάς,  οι  προδιαγραφές  

ποιότητας, η πιστοποίηση και η διατροφική αξία  του ελαιολάδου και της ελιάς.  

Στο 2ο κομμάτι περιγράφονται η παραγωγή των ελαιοκομικών προϊόντων- ελαιόλαδο, ελιά  

και  πυρηνέλαιο-  τα  στάδια  παραγωγής  και  η  τυποποίηση  για  το  ελαιόλαδο,  βασικές  μεθόδοι  

επεξεργασίας και άλλες (όπως εκπυρήνωση, τεμαχισμός),  τυποποίηση και συσκευασία  για την  

ελιά. 

 Το 3ο κομμάτι αναφέρεται στην διαχείριση ασφαλείας και ποιότητας και πιο συγκεκριμένα  

έχει  να  κάνει  με  τις  ορθές  πρακτικές  παραγωγής,  την  ανάλυση  κινδύνων  με  κρίσιμα  σημεία  

ελέγχου,  τον  έλεγχο  ποιότητας,  τα  συστήματα  διαχείρισης  ασφάλειας  τροφίμων,  τα  συστήματα 

διαχείρισης ολικής ποιότητας και την διαχείριση αποβλήτων για το ελαιόλαδο και την ελιά.

 Στο  4ο  κομμάτι  (πειραματικό  μέρος)  της  πτυχιακής  η  πειραματική  διαδικασία  

περιλαμβάνει  τη  σύνταξη  ερωτηματολογίου,  τη  συλλογή  δειγματοληψία,  και  τη  καταγραφή -  

ανάλυση  δεδομένων.  Επίσης, παρατίθενται  τα  αποτελέσματα  των  ερωτηματολογίων   και  

συζητούνται, αξιολογούνται και συγκρίνονται. Τα συμπεράσματα και οι περιορισμοί της έρευνας  

παρατίθενται περιληπτικά στο τέλος του κεφαλαίου.  
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Abstract 

In the present study we have investigate the technical training for growers of Corfu. The  

purpose of this study was to formulate proposals which involve the development of appropriate  

information services for growers of Corfu. 

In  the  first  part  are  reported  the  main  olive  products  -  olive oil  and  olives  -   the 

commercial types of olive oil and olive, the quality standards, certification and nutritional value  

of olive oil and olives. 

In  the  second  part  the  production  of  olive  oil  products  (olive  oil  and  olive),  the  

production  stages  and  standardization  of  olive  oil,  the  basic  treatments  and  others  (such  

ekpyrinosi, cutting) and the packaging for olives are described. 

In the third part are reported the quality and security management. Moreover, the good 

manufacturing practices,  the hazard analysis of critical control points,  the quality control,  the 

safety  management  systems,  the  food  systems,  the  total  quality  management  and  the  waste 

management for olive oil products are described.  

In  the  fourth  part  (experimental  part)  of  this  study,   the  experimental  procedure  is  

involved the preparation of the questionnaire,  the collecting of samples, and the   data analysis.  

Also, the results of the questionnaires are placed by using Tables and Diagrams and discussed  

evaluating the findings. 
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1. Τα κύρια ελαιοκομικά προϊόντα

1.1 Εισαγωγή 

Το ελαιόλαδο είναι ένα προϊόν που είναι γνωστό στον άνθρωπο από τους προϊστορικούς 

ακόμη χρόνους. Από την αρχαιότητα είναι γνωστό ότι το ελαιόλαδο κατέχει εξέχουσα θέση στις 

διατροφικές συνήθειες των ανθρώπων. Η ιστορία της ελιάς και οι παραδόσεις γύρω από αυτήν 

ανάγονται  στα  πρώτα  χρόνια  της  οργανωμένης  ζωής  του  ανθρώπου  πάνω  στη  γη.  Αυτό 

αποδεικνύεται  από  πολλές  πηγές,  μυθολογικές  παραδόσεις,  εβραϊκές  γραφές,  ανασκαφές 

(Ελλάδα,  Αίγυπτο)  και  παλαιοντολογικά  ευρήματα  (πχ.  φύλλα  και  κλαδιά  στα  εδαφικά 

προϊστορικά στρώματα της  Κύμης,  στην Εύβοια,  και  στο Aix-en-Provence  της  Γαλλίας).  Η 

ανεύρεση στο οροπέδιο των Μεθάνων του αρχαιότερου ελαιοτριβείου στον ελληνικό χώρο, που 

χρονολογείται την 4η χιλιετηρίδα π. Χ., μαρτυρεί ότι η χρήση του ελαιόλαδου ήταν από εκείνη 

την εποχή ήδη γνωστή.  Οι  ανασκαφές  στην Κνωσό,  έφεραν  στο φως πήλινα  λυχνάρια  που 

έκαιγαν λάδι, της πρωτομινωικής εποχής (πριν το 3000 π. Χ.). Από εκείνη την εποχή λοιπόν η 

ευρεία χρήση του ελαιολάδου είναι αποδεδειγμένη, με βασικότερη απόδειξη, φυσικά, το πλήθος 

αναπαραστάσεων και ερειπίων αρχέγονων ελαιοτριβείων διεσπαρμένων σε όλο τον ελληνικό 

χώρο. Κλαδιά ελιάς βρέθηκαν στους τάφους των Φαραώ και η καλλιέργειά της περιγράφεται σε 

πάπυρο, που χρονολογείται πριν από το 1550 π. Χ. Καρποί ελιάς ήταν ανάμεσα στα αγαθά που 

υποσχέθηκαν στους Εβραίους στη γη Χαναάν πολύ πριν από το 1550 π. Χ. Στη Γένεση (κεφ. Η') 

αναφέρεται ότι το περιστέρι που άφησε ο Νώε μετά τον κατακλυσμό επέστρεψε στην κιβωτό με 

ένα  κλαδί  ελιάς  στο  ράμφος  του  ως  σύμβολο  ειρήνης  και  γαλήνης.  Οι  αρχαίοι  Έλληνες 

θεωρούσαν  τον  κλάδο  ελιάς  σύμβολο  νίκης  και  τιμούσαν  τους  Ολυμπιονίκες  με  στεφάνι 

(κότινος)  από άγρια ελιά που την ονόμαζαν “καλλιστέφανον”.  Κατά τη μυθολογία  η  Μορία 

Ελαία, που ήταν ήμερη, φυτεύτηκε από την Αθηνά στην Ακρόπολη. Οι Αθηναίοι την θεωρούσαν 

ιερή, την χρησιμοποιούσαν στα Παναθήναια και τιμωρούσαν με θάνατο όποιον έκοβε τα κλαδιά 

της.  Στο Βυζάντιο  η ελαιοπαραγωγή μειώθηκε αισθητά,  για  να αυξηθεί  κατακόρυφα το  15ο 

αιώνα  με  την  ανάπτυξη  στην  Ευρώπη  της  σαπωνοποιίας,  στην  οποία  ως  πρώτη  ύλη 

χρησιμοποιείται το λάδι. Στα νεώτερα χρόνια το ελληνικό κράτος δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

για την ελιά και το 1856 ψηφίζεται νόμος "περί εκκεντρίσεως των εθνικών αγριελιών" .

Το  λάδι  χρησιμοποιήθηκε  για  φαγητό  και  φωτισμό,  για  θρησκευτικούς  λόγους  στις 

διάφορες ιεροτελεστίες, για λόγους υγιεινής τόσο σαν καλλυντικά όσο και σε θεραπευτικούς 

σκοπούς και τέλος στη βιομηχανία.
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Ως τροφή και μέσο φωτισμού το λάδι χρησιμοποιήθηκε από την εποχή που ο άνθρωπος 

κατόρθωσε με  τα πρωτόγονα μέσα τα οποία διέθετε,  να συνθλίψει  τους  καρπούς του ιερού 

δέντρου και μετά με την άσκηση πίεσης να συλλέξει το πολύτιμο υγρό.

Κατά τους ομηρικούς χρόνους το λάδι χρησιμοποιούνταν για την επάλειψη του σώματος 

και  όχι  για  τροφή ή φωτισμό.  Αργότερα έγινε είδος  πρώτης ανάγκης για τους  Έλληνες  και 

άρχισε  να  χρησιμοποιείται  για  τροφή  και  φωτισμό,  όπως  αναφέρουν  πολλοί  συγγραφείς, 

ανάμεσά τους ο Αριστοφάνης στις «Θεσμοφοριάζουσες» και τον «Πλούτο». Οι Ρωμαίοι επίσης 

χρησιμοποιούσαν ευρέως το λάδι για την Παρασκευή διαφόρων εδεσμάτων και πολλά είναι τα 

δοχεία  λαδιού  που  βρέθηκαν  στις  ανασκαφές  της  Πομπηίας  μέσα  στα  σπίτια  και  τα 

ελαιοκαπηλεία, όπως ονομάζονταν εκείνη την εποχή τα καταστήματα που πουλούσαν το λάδι. 

Μεγάλη χρήση του λαδιού γινόταν από τους Ιουδαίους για θρησκευτικούς σκοπούς. Συνήθως 

πρόσφεραν λάδι προς το Θεό ως ένδειξη ευγνωμοσύνης. Η σημερινή χρήση του ελαιόλαδου 

σύμφωνα με τους κανόνες του Χριστιανισμού αποτελεί κληρονομιά ανάλογων κανόνων άλλων 

θρησκειών και ιδιαίτερα φυσικά της ιουδαϊκής θρησκείας. 

Το  λάδι  χρησιμοποιήθηκε  και  για  λόγους  υγιεινής  από  τους  αρχαίους  Έλληνες  και 

Ρωμαίους. Αλλά και οι Ιουδαίοι και οι Άραβες άλειφαν το σώμα τους με λάδι, κυρίως δε τα 

πόδια τους για να διατηρείται το δέρμα ελαστικό και να αποφεύγονται οι πληγές στις μεγάλες 

πορείες, αλλά και να επιτυγχάνεται η ταχύτερη επούλωση αυτών που τυχόν υπήρχαν. Επίσης η 

επάλειψη  του  σώματος  με  λάδι  το  προστάτευε  από  τις  ατμοσφαιρικές  μεταβολές  και  τα 

τσιμπήματα των εντόμων. Με λάδι επίσης αλείβονταν οι αθλητές πριν και μετά την είσοδό τους 

στην  παλαίστρα  για  να  είναι  το  δέρμα  τους  ελαστικό  και  να  έχει  μεγαλύτερη  αντοχή  στις 

ταλαιπωρίες  του  αγωνίσματος  της  πάλης.  Απαραίτητη  επίσης  θεωρούνταν  η  επάλειψη  του 

σώματος με λάδι μετά το λουτρό για να γίνεται η επιδερμίδα απαλή.

Εκτός βέβαια από το κοινό ελαιόλαδο το οποίο δεν μυρίζει και πολύ ωραία, τόσο οι 

Ιουδαίοι  όσο  και  οι  αρχαίοι  Έλληνες  και  Ρωμαίοι  γνώριζαν  την  τεχνική  παρασκευής 

αρωματικών λαδιών. Αυτά παρασκευάζονταν μετά την παραμονή για κάποιο ορισμένο χρονικό 

διάστημα  διαφόρων  ανθέων  ή  άλλων  αρωματικών  φυτών  μέσα  σε  δοχείο  που  περιείχε 

ελαιόλαδο.  Τα  αρωματικά  αυτά  λάδια  ήταν  πολύ  ακριβότερα  από  το  κοινό  λάδι  και 

προσφέρονταν  σε  ένδειξη  ιδιαίτερης  τιμής.  Ο Όμηρος αναφέρει  ότι  ο  γιος  του Οδυσσέα,  ο 

Τηλέμαχος  όταν  επισκέφτηκε  τον  Μενέλαο,  αλείφτηκε  με  αρωματικά  λάδια  που  του 

προσφέρθηκαν  τη πρώτη νύχτα  που έφτασε στη Σπάρτη αφού πλύθηκε πρώτα με  νερό.  Τα 

αρωματικά  λάδια  ήταν  προϊόντα  ασιατικής  προέλευσης.  Ο  Πλούταρχος  απαριθμώντας  τους 

θησαυρούς του βασιλιά Δαρείου περιγράφει αναλυτικά τέτοια αρωματικά έλαια.
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Στην αρχαία Κόρινθο, κατά την εποχή της ακμής της,  γινόταν ευρεία χρήση τέτοιων 

λαδιών, τα οποία κατά το Διοσκουρίδη, είχαν το άρωμα των ανθέων του φοίνικα, του κρίνου και 

του άνθους της αμπέλου. Οι Ρωμαίοι παρασκεύαζαν αρωματικά έλαια με άρωμα ρόδων. Στα 

μεγάλα  μάλιστα  συμπόσιά  τους,  άλειφαν  περιστέρια  με  αυτά  τα  αρωματικά  έλαια,  και  τα 

ξαμολούσαν στην αίθουσα ώστε  αυτά με  τις  κινήσεις  των φτερών τους  να αρωματίσουν το 

χώρο.  Εναντίον  της  πολυτέλειας  των  αρωματικών  αυτών  ελαίων  και  της  σπατάλης  του 

ελαιόλαδου  που  απαιτούσε  η  παρασκευή  και  χρήση  τους  καταφέρθηκαν  κατά  καιρούς 

συγγραφείς και νομοθέτες. Οι Λακεδαιμόνιοι, κατά το Σενέκα, κυνηγούσαν τους κατασκευαστές 

αρωματικών ελαίων, διότι θεωρούσαν ότι κατέστρεφαν το ελαιόλαδο. Ο Σόλων επίσης θέσπισε 

αυστηρές ποινές κατά αυτών, επειδή τους θεωρούσε υπεύθυνους για την παρακμή των λαών. Τα 

έλαια αυτά ήταν επίσης γνωστά και στους Άραβες κατοίκους της λιόφυτης ζώνης.

Ως  θεραπευτικό  μέσο  το  ελαιόλαδο  χρησιμοποιήθηκε  ευρέως  από  τους  αρχαίους 

Έλληνες και Ρωμαίους. Με αυτό κάνανε επαλείψεις  σε αυτούς που είχαν πυρετό.  Κατά των 

χρόνιων πυρετών, της κόπωσης και των νευραλγιών συνέστηναν λουτρό μέσα σε χλιαρό λάδι. 

Κατά τον Πλίνιο η πλύση του στόματος με λάδι διατηρούσε τη λευκότητα των δοντιών. Αλλά 

και  εναντίον  του  τετάνου  χρησιμοποιούσαν  το  λάδι,  και  ως  αντίδοτο  σε  περιπτώσεις 

δηλητηριάσεων το έπαιρναν με μέλι διαλυμένο μέσα σε νερό. Επίσης και στη χειρουργική με 

την επάλειψη των πληγών για να επιταχύνεται η επούλωσή τους. Κατά της λέπρας, το φάρμακο 

ήταν  λάδι  αναμεμιγμένο  με  σκόνη  από  καραβίδα,  ενώ  κατά  των  αφροδίσιων  νοσημάτων 

χρησιμοποιούνταν λάδι μαζί με σκόνη από κεφάλι πέρκας.

Στην αρχαιότητα βιομηχανική χρήση του λαδιού γινόταν κατά την κατεργασία του λίνου, 

ώστε τα κατασκευαζόμενα υφάσματα να είναι μαλακότερα και να αντέχουν περισσότερο. Με το 

ελαιόλαδο  οι  αρχαίοι  αντιμετώπιζαν  και  την  οξείδωση  των  μετάλλων.  Το  βάθρο  του 

χρυσελεφάντινου αγάλματος του Δία στην Ολυμπία ήταν κατασκευασμένο από σκουρόχρωμο 

μάρμαρο, ακριβώς για να μην φαίνονται τα λάδια με τα οποία αλείφονταν το άγαλμα και τα 

οποία έρεαν αναγκαστικά προς τα κάτω.

Όποια και αν είναι η επικρατέστερη εκδοχή για την καταγωγή της ελιάς, το βέβαιο είναι 

ότι οι Έλληνες ήταν οι πρώτοι που την καλλιέργησαν γιατί αναγνώρισαν τα προτερήματά της (ο 

Ιπποκράτης και άλλοι μεγάλοι γιατροί της εποχής εκείνης όπως ο Γαληνός και ο Διοσκουρίδης 

είχαν πιστέψει  στις  ευεργετικές  επιδράσεις  του ελαιολάδου στην υγεία και  συνιστούσαν την 

κατανάλωσή  του  για  την  θεραπεία  αρκετών  παθήσεων),  και  οι  πρώτοι  που  διέδωσαν  την 

καλλιέργειά της στην Ευρώπη. Αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι το λατινικό u972 όνομα 

olea και  τα  παράγωγα  του  (οlίνο,  Olivier,  olive)  προέρχονται  από  την  ελληνική  ονομασία 
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«ελαία». Πολλούς αιώνες μετά, το ελαιόλαδο συνεχίζει να αποτελεί απαραίτητο συστατικό στη 

διατροφή μας καθώς αποδεικνύει συνεχώς ότι παρέχει υγεία και μακροβιότητα.

Το ελαιόδεντρο ευδοκιμεί στον πετρώδη και άγονο χώρο της Μεσογείου. Παράγει καρπό 

κάτω από αντίξοες συνθήκες, ανομβρίας, δυνατών ανέμων και υψηλών θερμοκρασιών, ενώ η 

μακροζωία του και η παραγωγικότητα του έγραψε την ιστορία των μεσογειακών λαών. Η ελιά 

φώτισε,  έθρεψε,  θεράπευσε,  στεφάνωσε,  καλλώπισε και ταυτίστηκε με υψηλά ιδανικά,   ενώ 

ενέπνευσε τον ακμαιότατο για πολλά χρόνια πολιτισμό της ανατολικής Μεσογείου.

Η επίσημη ονομασία της αειθαλούς υπεραιωνόβιας ελιάς είναι Olea europea sativa. 

Το είδος Olea europea περιλαμβάνει τρεις παραλλαγές:

  Την ήμερη, κοινή ελιά Olea europea var. Sativa.

  Την άγρια ελιά ή αγριελιά Olea europea var. oleaster, που φυτρώνει αυτόνομα, φέρει αγκάθια 

σε νεαρή ηλικία και έχει πολύ μικρά φύλλα.

  Και την Olea europea olivaster στην οποία ανήκουν όλα τα δέντρα τα οποία αναπτύχθηκαν 

από κουκούτσια ποικιλιών καλλιεργούμενων από τον άνθρωπο, τα οποία όμως εξελίχθηκαν σαν 

άγρια και για τον λόγο αυτό δεν μοιάζουν με κανένα από τα προηγούμενα, διατηρούν όμως 

χαρακτηριστικά των δύο άλλων παραλλαγών

Το εξημερωμένο ελαιόδεντρο έχει καταγωγή από την ανατολική λεκάνη της Μεσογείου. 

Προσαρμόζεται σε μακριάς διάρκειας ξηρά και θερμά καλοκαίρια ενώ δείχνει ιδιαίτερη αντοχή 

και σε χαμηλές θερμοκρασίες. 

Η ελαιοκομία παράγει ως κύρια προϊόντα Ελαιόλαδο και βρώσιμες ελιές (επιτραπέζιες). 

Παράγει όμως και αρκετά αξιόλογα υποπροϊόντα και υπολείμματα που αξιοποιούνται ή μπορεί 

να αξιοποιηθούν κατά διάφορους τρόπους. Υποπροϊόντα της  ελιάς είναι ο ελαιοπυρήνας και τα 

παράγωγα του όπως το πυρηνέλαιο, το πυρηνόξυλο  και τα σαπούνια. Υπολείμματα της ελιάς 

είναι  τα φύλλα που παράγονται  κατά την  συγκομιδή και  εκείνα  που παράγονται  σε όλα τα 

στάδια της μεταποίησης του ελαιοκάρπου σε ελαιόλαδο στα ελαιοτριβεία, καθώς και τα ξύλα 

που παράγονται κατά το κλάδεμα και την συγκομιδή. Τα υποπροϊόντα και τα υπολείμματα της 

ελαιοκομίας  παράγονται  ή  προκύπτουν  στις  φάσεις  κλαδέματος,  της  συγκομιδής  και  της 

μεταποίησης- ελαιουργίας. Έτσι η παραγωγή τους παρουσιάζει μεγάλη διασπορά τόσο τοπικά 

όσο  και  χρονικά  και  συναρτάται  ποσοτικά  σε  μεγάλο  βαθμό  από  την  ετήσια  παραγωγή 

ελαιοκάρπου 

Ο καρπός  της  ελιάς,  από τον  οποίο  παράγεται  το  ελαιόλαδο,  είναι  δρυπή με  σχήμα 

αυγοειδές και συχνά καταλήγει σε μυτερό άκρο. Αυτός αποτελείται από:

  το επικάρπιο ή επιδερμίδα ή μεμβράνη που καλύπτει το 1,5-3,5% του βάρους του καρπού

σελ. 14



  το μεσοκάρπιο ή σάρκα , που περιέχει ιστούς πλούσιους σε λάδι και σε νερό και καλύπτει το  

70-90% του καρπού, και

   το  ενδοκάρπιο  ή  πυρήνας,  που  αποτελείται  από  το  σκληρό  ξυλώδες  τμήμα  στο  οποίο 

περιέχεται συνήθως ένα και πολύ σπάνια δύο ενδοσπέρμια.

Τα κύρια συστατικά της σάρκας της ελιάς είναι:  το νερό (50%), το λάδι (22%), τα σάκχαρα 

(19,1%), οι  πρωτεΐνες  (1.6%), οι  πηκτίνες,  τα οργανικά οξέα, οι  τανίνες,  η ελευρωπαίνη,  τα 

ανόργανα συστατικά κ.α.

1.2 Το ελαιόλαδο

Το ελαιόλαδο είναι  το  έλαιο  της  ελιάς,  δηλαδή  του  καρπού  της  ελιάς  και  το  οποίο 

λαμβάνεται με μηχανικό ή άλλο φυσικό τρόπο, σε αντίθεση με άλλα έλαια που λαμβάνονται και 

με χρήση οργανικών διαλυτών ή με διαδικασίες επανεστεροποίησης ή με οποιαδήποτε ανάμειξη 

με έλαια άλλων ειδών. Σύμφωνα με το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιόλαδου, τα έλαια αυτά είναι 

έλαια που λαμβάνονται από τον καρπό της ελιάς, για την επεξεργασία του οποίου απαιτούνται 

συγκεκριμένες συνθήκες κυρίως θερμικές, οι οποίες δεν προκαλούν αλλοίωση του ελαίου, ενώ 

παράλληλα ο καρπός δεν έχει υποστεί καμία επεξεργασία πλην του πλυσίματος, της μετάγγισης, 

της φυγοκέντρισης και της διήθησης. Το λάδι αποτελεί το 15-26% του καρπού βρίσκεται στο 

μεσοκάρπιο των κυττάρων. Η εξαγωγή του ελαιολάδου περιλαμβάνει το διαχωρισμό του ελαίου 

από τα στερεά συστατικά και τα φυτικά υγρά των καρπών.

Η  Ευρωπαϊκή  Ένωση  αναγνωρίζει  διάφορες  κατηγορίες  ελαιολάδου,  καθεμία  έχει 

διαφορετική ποιότητα και διαφορετική αγοραία αξία. Οι κατηγορίες ποιότητας του ελαιολάδου, 

που  ισχύουν  σήμερα  βασίζονται  σε  εμπορικά  κριτήρια  τα  οποία  έχουν  καθοριστεί  από  το 

Διεθνές Ελαιοκομικό Συμβούλιο. Τα κυριότερα ποιοτικά κριτήρια είναι:

Η  οξύτητα: Ο  βαθμός  οξύτητας  του  ελαιολάδου  υποδηλώνει  την  περιεκτικότητα  του  σε 

ελεύθερα λιπαρά οξέα (κυρίως το  ελαϊκό οξύ)  και  εξαρτάται  από το  στάδιο ωρίμανσης του 

ελαιοκαρπού,  τον  τρόπο  συγκομιδής  του  και  το  χρονικό  διάστημα  που  μεσολαβεί  μεταξύ 

συγκομιδής και παραγωγής ελαιολάδου

Ο βαθμός οξείδωσης: ο οποίος συντελείται στους ακόρεστους χημικούς δεσμούς των λιπαρών 

και εκφράζεται είτε με τις φυσικές σταθερές Κ232 και Κ270,  είτε με τον αριθμό υπεροξειδίων. 

Ο  βαθμός  οξείδωσης  εξαρτάται  κυρίως  από  τις  τεχνικές  τυποποίησης  και  τις  συνθήκες 

συντήρησης. 

Τα  οργανοληπτικά χαρακτηριστικά: τα οποία επηρεάζονται από τον τρόπο συγκομιδής, τη 

μέθοδο παραγωγής, τη μέθοδο τυποποίησης και τις συνθήκες συντήρησης
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• Το χρώμα του  ελαιολάδου  μπορεί  να  ποικίλει  από σκούρο  πράσινο  μέχρι  ανοιχτό 

πράσινο,  χρυσαφί,  με  πολλές ενδιάμεσες  και  άλλες  αποχρώσεις.  Αυτό οφείλεται  στις 

ουσίες που κυριαρχούν στον ελαιόκαρπο από τον οποίο παράγεται το λάδι

• Η παχύτητα του ελαιολάδου εξαρτάται  από την περιοχή που παράγεται και έχει να 

κάνει με την ποιότητα του καρπού

• Η διαύγεια: το ελαιόλαδο που προέρχεται από ώριμο καρπό έχει υψηλή διαύγεια, σε 

αντίθεση με το ελαιόλαδο που προέρχεται από πρώιμο καρπό

• Η οσμή και η γεύση του ελαιολάδου μπορεί να δείξει  πολλά για την ποιότητα του 

ελαιοκάρπου και του παραγόμενου λαδιού. Η οσμή και η γεύση υποδηλώνουν ιδιαίτερα 

γνωρίσματα  και  μπορεί  να  οφείλονται  στην  περιοχή  στην  οποία  καλλιεργήθηκαν  τα 

ελαιόδεντρα, καθώς και στον τρόπο καλλιέργειας τους. Η πικρή γεύση φανερώνει ότι ο 

ελαιόκαρπος μαζεύτηκε πριν ωριμάσει.

Παραγωγή Βιολογικού Ελαιολάδου  στην Ελλάδα 

Στην  Ελλάδα  η  ελαιοκαλλιέργεια  είναι  μια  από  τις  σημαντικότερες  καλλιέργειες. 

Εφαρμόζεται  κυρίως στην Κρήτη,  στην Πελοπόννησο, στη Σαμοθράκη,  στη Χαλκιδική,  στη 

Λήμνο,  στη  Μυτιλήνη,  στη  Χίο,  στη  Σάμο,  στην Ικαρία,  στη  Ρόδο,  στα  Ιόνια  νησιά,  στην 

Αιτωλοακαρνανία, στην Αττική, στη Φθιώτιδα, στην Εύβοια, στο Πήλιο και αλλού. Γενικά η 

ελαιοκαλλιέργεια στην Ελλάδα καλύπτει έκταση 6 εκατομμύρια στρέμματα, δηλαδή το 18% της 

καλλιεργούμενης  γης και  απασχολεί  περισσότερες  από 600.000 οικογένειες.  Τα ελαιόδεντρα 

έχουν  ξεπεράσει  τα  145 εκατομμύρια.  Από αυτά,  τα  110 εκατ.  προορίζονται  για  παραγωγή 

ελαιολάδου,  του  οποίου  η  μέση  ετήσια  παραγωγή  ξεπερνά  τους  350.000  τόνους.  Η  Κρήτη 

παράγει το 30% περίπου της παραγωγής αυτής. Ακολουθεί η Πελοπόννησος (26%), η Μυτιλήνη 

(10%) και τα Ιόνια Νησιά (8%). 

Από το 1991 αρχίζουν ραγδαίες εξελίξεις  στον τομέα της Βιολογικής Γεωργίας στην 

Ελλάδα.  Η  βιοκαλλιέργεια  της  ελιάς  αναπτύσσεται  ραγδαία.  Η  βασικότερη  αιτία  της 

επικράτησης της Βιολογικής Καλλιέργειας είναι το εμπορικό ενδιαφέρον που υπάρχει  γύρω από 

το βιολογικό ελαιόλαδο, το οποίο είναι ανώτερης ποιότητας. 
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Πίνακας 1: Εκτάσεις βιοκαλλιεργούμενες και βιοκαλλιεργούμενων ελαιώνων στην Ελλάδα

Έτος Βιοκαλλιεργούμενες εκτάσεις 

στην Ελλάδα

Βιοκαλλιεργούμενες εκτάσεις ελαιώνων 

στην Ελλάδα (%)

1994 11882 5056 (42,55%)

1995 23523 16846 (71,65%)

1996 52694 32567 (61,9%)

1997 99995 58544 (58,5%)

Πηγή: στοιχεία Γραφείου Βιολογικών Προϊόντων Υπουργείου Γεωργίας.

Το  βιολογικό  ελαιόλαδο  γνωστό  και  σαν  οικολογικό  ανήκει  στην  κατηγορία  των 

οικολογικών προϊόντων, τα οποία παρουσιάζουν μια συνεχώς ανοδική πορεία στην προτίμηση 

του ευαισθητοποιημένου καταναλωτή. Είναι προϊόν σχεδιασμού, προγραμματισμού και ελέγχου 

της καλλιέργειας των ελαιώνων σύμφωνα με τις αρχές των φυσικών αγροσυστημάτων. Δηλαδή, 

το  ελαιόλαδο  αυτό  παράγεται  από  υγιή  ελαιόκαρπο,  που  δεν  έχει  ραντιστεί  για  την 

καταπολέμηση  των  εχθρών  (κυρίως  του  δάκου)  και  ασθενειών  με  φυτοφάρμακα.  Αντί  για 

ράντισμα  χρησιμοποιούνται  βιολογικές  παγίδες  ή  άλλα  βιολογικά  μέσα.  Επίσης  κατά  την 

καλλιέργεια δεν γίνεται χρήση χημικών λιπασμάτων, αλλά χρησιμοποιείται κοπριά ή κομπόστα 

δηλαδή  μίγμα  οργανικών  ιστών  διαφόρων  υποπροϊόντων  βιομηχανιών  ή  και  του  ίδιου  του 

ελαιοκάρπου (φύλλα, ελαιοπυρήνας, απόνερα) που προβάλλονται σε ειδική επεξεργασία. Κατά 

την  επεξεργασία  παίρνουν  μέρος  διάφορες  βιομηχανικές  αντιδράσεις  και  δημιουργείτε  έτσι 

κατάλληλο  για  την  καλλιέργεια  οργανικό  λίπασμα.  Για  την  παραγωγή  του  βιολογικού 

ελαιολάδου,  κατά  την  επεξεργασία  του  καρπού  στο  ελαιουργείο,  εφαρμόζονται  άριστες 

συνθήκες υγιεινής, η θερμοκρασία του νερού δεν ξεπερνάει τους 25ο C, ενώ ο χρόνος μάλαξης 

δεν υπερβαίνει  τη μισή ώρα και  συνίσταται  η χρήση του παραδοσιακού πιεστηρίου για την 

επεξεργασία  του  καρπού,  με  αυτόν  τον  τρόπο  το  βιολογικό  ελαιόλαδο  αποκτά  άριστα 

οργανοληπτικά χαρακτηριστικά.  Από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωση υπάρχει  αυξημένο 

ενδιαφέρον  για  την  παραγωγή  βιολογικού  ελαιολάδου,  γεγονός  που  υποδεικνύεται  από  τις 

χρηματοδοτήσεις  ειδικών  προγραμμάτων  με  στόχο  την  ενδυνάμωση  και  τη  στήριξη  των 

παραγωγών βιολογικού ελαιολάδου. Αξιοσημείωτη ποσότητα βιολογικού ελαιολάδου παράγεται 

από ιδιώτες και Ινστιτούτα, όπως είναι το Μεσογειακό αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων. Η τιμή 

διάθεσης  αλλά και το κόστος παραγωγής του βιολογικού ελαιολάδου είναι αισθητά μεγαλύτερη 

από  αυτήν  του  έξτρα  παρθένου  ελαιόλαδου.  Πρέπει  να  υπογραμμιστεί  βέβαια  ότι  όσο 

βελτιώνεται η ποιότητα του παρθένου ελαιολάδου, τόσο ελαχιστοποιείται η διαφοροποίηση του 

από το βιολογικό ως προς τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά, γεγονός όμως που δεν υποκαθιστά 

σελ. 17



την  ανώτερη  ποιότητα  της  βιολογικής  καλλιέργειας  και  τα  οφέλη  της,  σε  σχέση  με  τη 

συμβατική. 

1.2.1  Εμπορικοί τύποι ελαιολάδου

Σύμφωνα με το παράρτημα Β΄ της επίσημης εφημερίδας της Ευρώπης που δημοσιοποιεί 

τα  αποτελέσματα  της  Διάσκεψης  των  Ηνωμένων  Εθνών  για  το  Εμπόριο  και  την  Ανάπτυξη 

Διεθνής  που πραγματοποιήθηκε  στη Γενεύη το  2005 και  πιο συγκεκριμένα  σύμφωνα με  τη 

«Συμφωνία για το Ελαιόλαδο και τις Επιτραπέζιες Ελιές», δίδονται οι παρακάτω διαχωρισμοί 

για το Ελαιόλαδο.

Ελαιόλαδο  είναι  το  έλαιο  που  παράγεται  αποκλειστικά  από  τον  καρπό  του  ελαιόδενδρου, 

εξαιρουμένων των ελαίων που λαμβάνονται με διαλύτες ή με  μετεστεροποίηση και όλων των 

μειγμάτων με έλαια άλλου είδους. Φέρει τις ακόλουθες ονομασίες:

Παρθένα ελαιόλαδα: έλαια που παράγονται από τον καρπό του ελαιόδενδρου μόνο με μηχανικά 

ή άλλα φυσικά μέσα,  υπό συνθήκες,  ιδίως θερμικές,  που δεν επιφέρουν αλλοίωση του ελαίου, 

και  τα  οποία  δεν  έχουν  υποστεί  άλλη  επεξεργασία πλην  της  πλύσης,  της  καθίζησης,  της 

φυγοκέντρισης και της διύλισης. Τα παρθένα ελαιόλαδα αποτελούν αντικείμενο της κατάταξης 

και των ονομασιών που ακολουθούν:

Παρθένο ελαιόλαδο κατάλληλο για κατανάλωση 

 Εξαιρετικό  Παρθένο  Ελαιόλαδο:  παρθένο  ελαιόλαδο  το  οποίο  έχει  ελεύθερη  οξύτητα, 

εκφραζόμενη σε ελαϊκό οξύ που δεν υπερβαίνει τα 0,8 γραμμάρια ανά 100 γραμμάρια και τα 

άλλα χαρακτηριστικά του αντιστοιχούν σε εκείνα που αναφέρονται για την κατηγορία αυτή.

 Παρθένο Ελαιόλαδο: παρθένο ελαιόλαδο το οποίο έχει ελεύθερη οξύτητα, εκφραζόμενη σε 

ελαϊκό  οξύ,  που  δεν  υπερβαίνει  τα  2,0  γραμμάρια  ανά  100  γραμμάρια  και  τα  άλλα 

χαρακτηριστικά του αντιστοιχούν σε εκείνα που αναφέρονται για την κατηγορία αυτή.

 Κοινό  Παρθένο  Ελαιόλαδο:  παρθένο  ελαιόλαδο  το  οποίο  έχει  ελεύθερη  οξύτητα, 

εκφραζόμενη σε ελαϊκό οξύ,  που δεν υπερβαίνει τα  3,3 γραμμάρια ανά 100 γραμμάρια και τα 

άλλα χαρακτηριστικά του αντιστοιχούν σε εκείνα που αναφέρονται για την κατηγορία αυτή. 1

1 Το προϊόν αυτό μπορεί να πωλείται άμεσα στον καταναλωτή, μόνον εάν επιτρέπεται στη χώρα λιανικής πώλησης. Εάν δεν 
επιτρέπεται, η ονομασία του προϊόντος αυτού πρέπει να αντιστοιχεί στη νομοθεσία της χώρας αυτής.
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Παρθένο ελαιόλαδο ακατάλληλο για κατανάλωση ως έχει:

 Μειονεκτικό  Παρθένο  Ελαιόλαδο: παρθένο  ελαιόλαδο  του  οποίου  η  ελεύθερη  οξύτητα, 

εκφραζόμενη σε ελαϊκό οξύ, είναι μεγαλύτερη από 3,3 γραμμάρια ανά 100 γραμμάρια ή/και τα 

οργανοληπτικά χαρακτηριστικά και τα άλλα χαρακτηριστικά του αντιστοιχούν σε εκείνα που 

ορίζονται για την κατηγορία αυτή. Προορίζεται για εξευγενισμό για ανθρώπινη κατανάλωση ή 

για τεχνική χρήση.

 Εξευγενισμένο ελαιόλαδο: ελαιόλαδο που παράγεται με εξευγενισμό παρθένων ελαιολάδων. 

Έχει ελεύθερη οξύτητα, εκφραζόμενη σε ελαϊκό οξύ, που δεν υπερβαίνει τα 0,3 γραμμάρια ανά 

100  γραμμάρια και τα άλλα χαρακτηριστικά του αντιστοιχούν σε εκείνα που αναφέρονται για 

την κατηγορία αυτή2.

 Ελαιόλαδο: έλαιο  που αποτελείται  από μείγμα εξευγενισμένου  ελαιολάδου και  παρθένου 

ελαιολάδου  κατάλληλου  για  κατανάλωση ως  έχει.  Έχει  ελεύθερη  οξύτητα,  εκφραζόμενη  σε 

ελαϊκό οξύ, που δεν υπερβαίνει το 1 γραμμάριο ανά 100 γραμμάρια και τα άλλα χαρακτηριστικά 

του αντιστοιχούν σε εκείνα που αναφέρονται για την κατηγορία αυτή.3

Πυρηνέλαιο:  είναι το έλαιο που παράγεται από επεξεργασία των ελαιοπυρήνων με διαλύτες ή 

άλλες  φυσικές  επεξεργασίες,  εξαιρουμένων  των  ελαίων  που  λαμβάνονται  με  μεθόδους 

μετεστεροποίησης και όλων των μειγμάτων με έλαια άλλου είδους. Ταξινομείται ως εξής:

 Ακατέργαστο  πυρηνέλαιο: πυρηνέλαιο  τα  χαρακτηριστικά  του  οποίου  είναι  εκείνα  που 

ορίζονται  για  την  κατηγορία  αυτή.  Προορίζεται  για  εξευγενισμό  για  κατανάλωση  από  τον 

άνθρωπο ή για τεχνική χρήση·

 Εξευγενισμένο  πυρηνέλαιο: έλαιο  που  παράγεται  από  τον  εξευγενισμό  ακατέργαστου 

πυρηνελαίου.  Έχει ελεύθερη οξύτητα,  εκφραζόμενη σε ελαϊκό οξύ,  που δεν υπερβαίνει τα  0,3 

γραμμάρια ανά  100  γραμμάρια και τα άλλα χαρακτηριστικά του αντιστοιχούν σε εκείνα που 

αναφέρονται για την κατηγορία αυτή4

 Πυρηνέλαιο: έλαιο που αποτελείται από μείγμα εξευγενισμένου πυρηνελαίου και παρθένου 

ελαιολάδου  και  είναι  κατάλληλο  για  κατανάλωση  στην  κατάσταση  που  βρίσκεται.  Έχει 

ελεύθερη οξύτητα,  εκφραζόμενη σε ελαϊκό οξύ,  που δεν υπερβαίνει το  1  γραμμάριο ανά  100 

γραμμάρια και τα άλλα χαρακτηριστικά του αντιστοιχούν σε εκείνα που αναφέρονται για την 

κατηγορία αυτή. Το μείγμα αυτό δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να ονομασθεί «ελαιόλαδο».5

2 Το προϊόν αυτό μπορεί να πωλείται άμεσα στον καταναλωτή, μόνον εάν επιτρέπεται στη χώρα λιανικής πώλησης
3 Η χώρα λιανικής πώλησης μπορεί να απαιτεί ειδικότερη ονομασία.
4 Το προϊόν αυτό μπορεί να πωλείται άμεσα στον καταναλωτή, μόνον εάν επιτρέπεται στη χώρα λιανικής πώλησης.
5 Η χώρα λιανικής πώλησης μπορεί να απαιτεί ειδικότερη ονομασία.
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Η ιδιαιτερότητα που παρουσιάζει το ελαιόλαδο ως προς τα ποιοτικά και διαθρεπτικά του 

χαρακτηριστικά, τα οποία το καθιστούν ένα προϊόν μοναδικής αξίας στο χώρο των τροφίμων, 

έχει ως συνέπεια την ανάγκη προστασίας του προϊόντος μέσα από την καθιέρωση και εφαρμογή 

σειράς μέτρων και ρυθμίσεων που αφορούν:

 στις  ποιοτικές  κατηγορίες  του  προϊόντος  που  μπορούν  να  κυκλοφορούν  στο  στάδιο  του 

λιανικού εμπορίου,

 στους κανόνες σήμανσης και εμπορίας, 

 στα ποιοτικά του χαρακτηριστικά και τις συγκεκριμένες μεθόδους ανάλυσης.

Οι  κανόνες  σήμανσης,  εμπορίας  και  ποιοτικών  χαρακτηριστικών  του  ελαιολάδου 

μπορούν  να  ταξινομηθούν  και  να  διακριθούν  σε  δυο  κυρίως  επίπεδα.  Στο  πρώτο  επίπεδο 

περιλαμβάνονται οι κανόνες και τα κριτήρια που ισχύουν για τα ελαιόλαδα που διακινούνται στο 

εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που καθορίζονται με αποφάσεις (Κανονισμοί, Οδηγίες, 

κτλ.) των θεσμικών οργάνων της Ένωσης. Στα πλαίσια των κοινοτικών ρυθμίσεων καθορίζονται 

και  οι  ειδικές  διατάξεις  που ισχύουν για την ελληνική  αγορά οι  οποίες  περιλαμβάνονται  σε 

εθνικές  διατάξεις  όπως ο Κώδικας  Τροφίμων και  Ποτών (ΚΤΠ),  ο  Αγορανομικός  Κώδικας, 

Υπουργικές Αποφάσεις, κτλ..

Στο δεύτερο επίπεδο περιλαμβάνονται οι κανόνες και τα κριτήρια που εφαρμόζονται για 

τα ελαιόλαδα που διακινούνται στο παγκόσμιο εμπόριο, όπως καθορίζονται από το Εμπορικό 

Πρότυπο  (Trade  Standard)  του  Διεθνούς  Ελαιοκομικού  Συμβουλίου  (ΔΣΕ).  Θα  πρέπει  να 

σημειωθεί  ότι υποχρεώσεις  εφαρμογής Εμπορικού Πρότυπου του ΔΣΕ τυπικά έχουν μόνο οι 

χώρες-μέλη του Συμβουλίου (όλες οι χώρες παραγωγής ελαιολάδου της Μεσογείου). Όμως κατά 

κανόνα το πρότυπο καθορίζει τους κανόνες εμπορίας του ελαιολάδου σε διεθνές επίπεδο.

Πέραν των κριτηρίων και των κανόνων που καθορίζονται για το ελαιόλαδο σε επίπεδο 

ΕΕ και ΔΣΕ, έχουμε και τα κριτήρια του Codex Alimentarius, ο οποίος ρυθμίζει γενικότερα 

θέματα των τροφίμων, ισχύει δε και εφαρμόζεται σε παγκόσμιο επίπεδο.

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ/ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Οι  ποιοτικές  κατηγορίες  των  ελαιολάδων  και  των  πυρηνελαίων  προβλέπονται  στο 

Παράρτημα Ι του Κοινοτικού Κανονισμού 865/04 «σχετικά με την Κοινή Οργάνωση Αγοράς 

Ελαιολάδου και Επιτραπέζιων Ελιών».

Για  τους  σκοπούς της  παρούσας μελέτης  ως «λιανικό  εμπόριο»,  όπου διακινείται  το 

ελαιόλαδο,  θεωρείται  η πώληση στον τελικό καταναλωτή. Ως σημεία πώλησης ορίζονται τα 
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διάφορα σημεία πώλησης όπως τα καταστήματα τροφίμων, εστιατόρια, ταβέρνες, νοσοκομεία, 

στρατός, φοιτητικές εστίες, καντίνες, catering και διάφορα άλλα σημεία μαζικής εστίασης.

Τα ελαιόλαδα που διατίθενται στο ελληνικό λιανεμπόριο πρέπει να πληρούν μια σειρά 

από κανόνες και κριτήρια σε ότι αφορά τη συσκευασία και τη σήμανσή τους. 

Σύμφωνα με τα συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του καν. (ΕΚ) 1019/2002 το (ΚΥΑ 

323902, άρθρο 3, ΦΕΚ 2026 Β’ 18-9-2009) υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές εμπορίας 

των παρακάτω εμπορεύσιμων κατηγοριών ελαιολάδου: του «εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου», 

του «παρθένου ελαιόλαδου», του «ελαιόλαδου- αποτελούμενο από εξευγενισμένα ελαιόλαδα και 

παρθένα ελαιόλαδα» και τέλος  του «πυρηνελαίου» 

Ειδικότερα ως προς τη Συσκευασία Ελαιολάδου 

Οι συσκευασίες που επιτρέπεται να διακινούνται, μέσω του λιανεμπορίου, δεν πρέπει να 

ξεπερνούν σε όγκο τα πέντε (5) λίτρα και πρέπει να είναι κατάλληλες για τρόφιμα. Το πώμα της 

συσκευασίας πρέπει να παρέχει την ασφάλεια του απαραβίαστου και να καταστρέφεται μετά την 

πρώτη χρήση. 

Ως προς τη  Σήμανση Ελαιολάδων 

Η σήμανση του ελαιολάδου στο στάδιο του λιανικού εμπορίου πρέπει να είναι ευκρινής 

και ανεξίτηλη και να περιλαμβάνει μια σειρά από υποχρεωτικές και άλλες, κατ΄ επιλογήν του 

τυποποιητή, προαιρετικές ενδείξεις. 

Οι υποχρεωτικές ενδείξεις που πρέπει να αναγράφονται στη σήμανση των ελαιολάδων τα οποία 

διακινούνται στο στάδιο του λιανικού εμπορίου είναι:

1. Η Ονομασία Πώλησης 

◦ Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο, με μέγιστη οξύτητα 0,8%.

◦ Παρθένο Ελαιόλαδο, με μέγιστη οξύτητα 2%.  

◦ Ελαιόλαδο αποτελούμενο από εξευγενισμένα ελαιόλαδα και παρθένα ελαιόλαδα , με 

μέγιστη οξύτητα 1%. 

◦ Πυρηνέλαιο, με μέγιστη οξύτητα 1%. 

Ενώ  για  τη  σήμανση  μπορεί  να  δίδονται  συμπληρωματικές  πληροφορίες6 κατά  κατηγορία 

ελαιολάδου ή πυρηνελαίου.

6 Οι συμπληρωματικές πληροφορίες πρέπει να αναγράφονται με χαρακτήρες της αυτής γραμματοσειράς και ιδίου μεγέθους 
και χρώματος μεταξύ τους. Το μέγεθος των γραφικών χαρακτήρων δεν πρέπει να είναι μικρότερο του 50% σε σχέση με το 
μέγεθος της γραμματοσειράς της ονομασίας πώλησης.
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Πίνακας 2: Συμπληρωματικές πληροφορίες σήμανσης , που παρατίθενται στη δεύτερη 
ετικέτα

Ονομασία Ποιοτικής Κατηγορίας Συμπληρωματικές Πληροφορίες
Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο «Ελαιόλαδο ανωτέρας κατηγορίας που παράγεται απ΄ ευθείας 

από ελιές και μόνο με μηχανικές μεθόδους»
Παρθένο Ελαιόλαδο «Ελαιόλαδο που παράγεται απ΄ ευθείας από ελιές και μόνο με 

μηχανικές μεθόδους» 
Ελαιόλαδο αποτελούμενο από 
εξευγενισμένα ελαιόλαδα και παρθένα 
ελαιόλαδα 

«Έλαιο που περιέχει αποκλειστικά ελαιόλαδα που έχουν 
υποστεί επεξεργασία εξευγενισμού και έλαια που έχουν 
παραχθεί απευθείας από ελιές»

Πυρηνέλαιο «Έλαιο που περιέχει αποκλειστικά έλαια που προέρχονται από 
την επεξεργασία του προϊόντος που ελήφθη μετά την εξαγωγή 
του ελαιολάδου και έλαια που έχουν παραχθεί απ΄ ευθείας από 
τις ελιές»
 ή 
«Έλαιο που περιέχει αποκλειστικά έλαια που προέρχονται από 
επεξεργασία πυρήνων ελιάς και ελαίων που παράγονται 
απευθείας από ελιές» 

Οι  ανωτέρω  ονομασίες  πώλησης,  δεν  είναι  δυνατόν  να  αντικατασταθούν  με  οποιοδήποτε 

εμπορικό ή βιομηχανικό σήμα ή με οποιαδήποτε εμπορική ονομασία και αναγράφονται στην 

κύρια ετικέτα της συσκευασίας με γραφικούς χαρακτήρες της αυτής γραμματοσειράς και ιδίου 

μεγέθους και χρώματος μεταξύ τους. Αντίστοιχα ορίζονται για τους εξαγωγείς οι δευτερεύουσες 

ετικέτες στα Αγγλικά και στα Γαλλικά. 

2. Καθαρή Ποσότητα. Εκφρασμένη σε μονάδες όγκου (mL, λίτρα). 

3. Όνομα ή εμπορική επωνυμία και διεύθυνση του παρασκευαστή ή του τυποποιητή ή ενός 

πωλητή εγκατεστημένου στο εσωτερικό της Κοινότητας.

4.  Ημερομηνία  ελάχιστης  διατηρησιμότητας  του  προϊόντος. Δεδομένου  ότι  η 

διατηρησιμότητα του ελαιολάδου είναι μεγαλύτερη από 3 μήνες, αλλά όχι μεγαλύτερη από 18 

μήνες, επιβάλλεται η αναγραφή του μήνα και του έτους λήξης της προθεσμίας κατανάλωσής 

του, ως «ανάλωση κατά προτίμηση πριν από ...». 

5.  Παρτίδα. Σε περίπτωση που ο χρόνος ελάχιστης διατηρησιμότητας περιλαμβάνει και την 

ημέρα, εκτός από το μήνα και το έτος, η παρτίδα (ένδειξη L) μπορεί να μην αναγράφεται. Εάν 

όμως δεν αναφέρεται η ημέρα, τότε η αναγραφή της παρτίδας (Lot No) είναι υποχρεωτική. 

6.  Ιδιαίτερες  συνθήκες  διατήρησης  του  προϊόντος. Συνήθως  αναγράφεται  η  φράση 

«Διατηρείται σε δροσερό και σκιερό μέρος». 

Για τις παραπάνω υποχρεωτικές ενδείξεις υπάρχουν ειδικές οδηγίες για το πώς πρέπει να είναι οι 

ετικέτες τους ως προς το μέγεθος, τη μορφοποίηση τα σχέδια και τη σήμανση του.
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Προαιρετικές Ενδείξεις 

Οι  προαιρετικές  ενδείξεις  στη  σήμανση  του  ελαιολάδου  αφορούν  σε  πληροφορίες  ή 

ιδιότητες αναφορικά με το προϊόν και αποσκοπούν στην καλύτερη ενημέρωση του 

καταναλωτικού κοινού. Εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του τυποποιητή η αναγραφή ή όχι 

προαιρετικών ενδείξεων στη σήμανση του προϊόντος. 

Οι σημαντικότερες προαιρετικές ενδείξεις αναφέρονται στα εξής: 

1. Συνθήκες παραγωγής του ελαιολάδου 

«Πρώτη πίεση εν ψυχρώ» «First cold pressing» 

Αναγράφεται μόνο για τα εξαιρετικά παρθένα ή τα παρθένα ελαιόλαδα που λαμβάνονται 

σε θερμοκρασία μικρότερη από 27ο C, κατά την πρώτη μηχανική πίεση του ελαιοπολτού με 

παραδοσιακό σύστημα, σε υδραυλικά πιεστήρια (παραδοσιακά ελαιοτριβεία). 

«Εξαγωγή εν ψυχρώ» «Cold Extraction» 

Αναγράφεται  μόνο  για  τα  εξαιρετικά  παρθένα  και  τα  παρθένα  ελαιόλαδα  που 

λαμβάνονται  σε  θερμοκρασία  μικρότερη  από  27ο  C,  από  τα  σύγχρονα  φυγοκεντρικά 

ελαιοτριβεία. 

2. Οργανοληπτικά Χαρακτηριστικά 

Οι ενδείξεις  των οργανοληπτικών  χαρακτηριστικών  Panel  Test  (άρωμα,  γεύση,  κλπ), 

μπορούν να αναγράφονται μόνο αν βασίζονται σε αποτελέσματα που πιστοποιούνται μέσω της 

προβλεπόμενης μεθόδου  του Καν. (ΕΟΚ) 2568/91. και αφορά μόνο τα Εξαιρετικά Παρθένα και 

τα  Παρθένα  Ελαιόλαδα.  Η  δυνατότητα  αναγραφής  της  ένδειξης  αυτής  αρχίζει  από  την  1η 

Ιουλίου 2008. 

3. Οξύτητα

Η αναγραφή της οξύτητας (ή της ανώτατης οξύτητας) επιτρέπεται μόνο αν συνοδεύεται 

από τις ενδείξεις του δείκτη υπεροξειδίων, της περιεκτικότητας σε κεριά και της απορρόφησης 

στο υπεριώδες φως (Κ), στο ίδιο πεδίο και με χαρακτήρες του αυτού μεγέθους.  Διευκρινίζεται 

ότι οι μέγιστες οξύτητες για τις επί μέρους ποιοτικές κατηγορίες ελαιολάδου, ισχύουν ως εξής: 

Πίνακας 3: Μέγιστη περιεκτικότητα ελαϊκού οξέως ανά κατηγορία ελαιολάδου

Κατηγορία ελαιολάδου Μέγιστη περιεκτικότητα σε ελαϊκό οξύ
Εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο 0,8% 
Παρθένο Ελαιόλαδο 2,0%
Ελαιόλαδο  αποτελούμενο  από  εξευγενισμένα  ελαιόλαδα 
και παρθένα ελαιόλαδα

1,0%

Πυρηνέλαιο 1,0%
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4. Εμπορική Ονομασία (Trade Mark, Brand Name) 

Η αναγραφή εμπορικής ονομασίας στη συσκευασία του ελαιολάδου είναι προαιρετική. 

Χρησιμοποιείται όμως κατά κανόνα για την προστασία των συμφερόντων των επιχειρήσεων. 

5. Θρεπτική Αξία 

Διαθρεπτικός ισχυρισμός (Καν. ΕΕ 1169/2011) είναι κάθε παρουσίαση και διαφημιστικό 

μήνυμα που δηλώνει, υπαινίσσεται ή οδηγεί στο συμπέρασμα ότι κάποιο τρόφιμο έχει ιδιαίτερες 

θρεπτικές ιδιότητες σε σχέση με την ενέργεια (θερμιδική αξία) που παρέχει ή και σε σχέση με 

τις θρεπτικές αξίες που περιέχει, περιέχει σε μειωμένο αυξημένο ποσοστό ή δεν περιέχει.

Επιτρέπονται μόνο οι διαθρεπτικοί ισχυρισμοί που αναφέρονται:

α) στην ενεργειακή αξία και

β)  στις  θρεπτικές  ουσίες  πρωτεΐνες,  υδατάνθρακες,  λιπαρές  ύλες,  εδώδιμες  ίνες,  νάτριο, 

βιταμίνες  και  ανόργανα  άλατα  που  απαριθμούνται  στο  Παράρτημα,  όταν  περιέχονται  στα 

τρόφιμα σε σημαντική ποσότητα σύμφωνα με το εν λόγω Παράρτημα, καθώς και στις ουσίες 

που ανήκουν σε μια από κατηγορίες των θρεπτικών αυτών ουσιών ή αποτελούν συστατικά τους. 

Εάν  υπάρχει  διαθρεπτικός  ισχυρισμός,  είναι  απαραίτητη  η  ύπαρξη  πίνακα  διαθρεπτικής 

επισήμανσης όπου: η δήλωση της ενεργειακής αξίας και των περιεχομένων θρεπτικών ουσιών 

συστατικών τους πρέπει να γίνεται ανά 100g ή 100mL. Επιπλέον αυτές οι πληροφορίες μπορεί 

να αναγράφονται  ανά υποδεικνυόμενη στην ετικέτα  δόση ή μερίδα (με την προϋπόθεση ότι 

αναφέρεται και ο αριθμός των μερίδων που περιέχονται στη συσκευασία).

Επίσης  οι  θρεπτικές  ουσίες  θα  πρέπει  να  αναγράφονται  με  τη  σειρά  ποσότητα 

πρωτεϊνών,  υδατανθράκων, σακχάρων,  λιπαρών  υλών,  κορεσμένων  λιπαρών  οξέων, 

εδώδιμων ινών και νατρίου.

Ενώ όταν δηλώνεται το είδος και η ποσότητα των λιπαρών οξέων (όπως πολυακόρεστων 

ή  μονοακόρεστων)  ή/και  η  ποσότητα  της  χοληστερόλης,  τότε  υποχρεωτικά  ακολουθείται  ο 

κατωτέρω τρόπος αναγραφής των λιπαρών υλών:

λιπαρές ύλες ….. g από τα οποία:

κορεσμένα …… g

μονοακόρεστα ….. g

πολυακόρεστα …. g

χοληστερόλη …… mg
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Οι  πληροφορίες  του  πίνακα  της  διαθρεπτικής  επισήμανσης  πρέπει  να  εμφανίζονται 

συγκεντρωμένες σε ένα μέρος υπό μορφή πίνακα, με τους αριθμούς σε κάθετη ευθυγράμμιση 

ενώ σε περίπτωση έλλειψης χώρου η αναγραφή γίνεται γραμμικά.

Επίσης οι πληροφορίες αυτές πρέπει να αναγράφονται στα ελληνικά, σε εμφανή θέση και 

με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ευανάγνωστες και ανεξίτηλες.

6. Ένδειξη «Χωρίς Χοληστερόλη» 

Εφόσον η επιχείρηση επιλέξει να αναγράψει την ένδειξη αυτή, τότε υποχρεωτικά την 

συμπεριλαμβάνει στον πίνακα της θρεπτικής αξίας.

7. Τέλος αναγράφεται μόνον ό,τι μπορεί να τεκμηριωθεί και να αποδειχτεί, εφόσον ζητηθεί 

από τις αρμόδιες αρχές.

H αναγραφή προαιρετικών ενδείξεων προϋποθέτει την υποχρέωση της απόδειξης ή της 

τεκμηρίωσης τους, γι’ αυτό εφιστάται η προσοχή στην εξέταση της δυνατότητας τήρησης των 

υποχρεώσεων  αυτών  από  τις  τυποποιητικές  επιχειρήσεις,  πριν  από  την  απόδοση  τους  για 

αναγραφή  προαιρετικών  ενδείξεων  στη  συσκευασία  του  ελαιολάδου.  Η  σήμανση  του 

ελαιολάδου δεν μπορεί να περιλαμβάνει εικόνες, παραστάσεις ή στοιχεία τα οποία είναι δυνατόν 

να παραπλανήσουν το καταναλωτικό κοινό, είτε με την απόδοση σε αυτό ιδιοτήτων που δεν 

έχει, είτε με την απόδοση ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που είναι κοινά σε όλα τα προϊόντα της 

κατηγορίας.

Αναγραφή της καταγωγής (προέλευσης) των ελαιολάδων

Η αναγραφή της καταγωγής (προέλευσης) του ελαιολάδου στη σήμανση του προϊόντος 

αποτελεί επίσης  προαιρετική ένδειξη  και  αφορά μόνο στις κατηγορίες  Εξαιρετικό Παρθένο 

και Παρθένο Ελαιόλαδο. Σύμφωνα με το άρθρο 4§2 του Καν (ΕΚ)1019/02, ο προσδιορισμός 

της καταγωγής συνιστάται στην ένδειξη ενός Κράτους-  Μέλους της Κοινότητας ή μιας τρίτης 

χώρας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η έννοια της καταγωγής δεν αναφέρεται στα ελαιόλαδα 

Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) ή Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης 

(ΠΓΕ), τα οποία ρυθμίζονται με βάση τις διατάξεις του Καν (ΕΚ) 2081/92. Οι ρυθμίσεις και τα 

ειδικά μέτρα που αφορούν στα  ελαιόλαδα ΠΟΠ, ΠΓΕ, Βιολογικά, αναλύονται στο κεφάλαιο 

1.2.3 της παρούσας μελέτης.

Επίσης  δεν  θεωρείται  ως  προσδιορισμός  της  καταγωγής  με  βάση  τις  διατάξεις  του 

Κανονισμού  1019/02,  το  όνομα  του  Σήματος  ή  της  Επιχείρησης,  της  οποίας  η  αίτηση 

καταχώρησης υποβλήθηκε  το αργότερο στις  31  Δεκεμβρίου  1998,  σύμφωνα  με  την  Οδηγία 

89/104/ΕΟΚ του Συμβουλίου «για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί 
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σημάτων»7 όπως τροποποιήθηκε από την Απόφαση 92/10/ΕΟΚ8 ή το αργότερο στις 31 Μαΐου 

2002, σύμφωνα με το Καν (ΕΚ) 40/94 «για το κοινοτικό σήμα»9 όπως τροποποιήθηκε από τον 

Καν (ΕΚ) 3288/9410. Στην περίπτωση εισαγωγής από τρίτη χώρα η περιγραφή της καταγωγής 

καθορίζεται σύμφωνα με το Καν (ΕΟΚ) 2913/9211. Η περιγραφή της καταγωγής που αναφέρεται 

σε  Κράτος  Μέλος  ή  την  Κοινότητα,  αντιστοιχεί  στη  γεωγραφική  ζώνη  στην  οποία 

συγκομίσθηκαν οι ελιές και όπου βρίσκεται το ελαιοτριβείο στο οποίο έγινε η έκθλιψη για την 

παραγωγή του ελαιολάδου. Στην περίπτωση που οι ελιές συγκομίστηκαν σε Κράτος Μέλος ή 

τρίτη  χώρα  διαφορετικά  από  αυτά  στα  οποία  βρίσκεται  το  ελαιοτριβείο  στο  οποίο  έγινε  η 

έκθλιψη  για  την  παραγωγή  του  ελαιολάδου  η  περιγραφή  της  καταγωγής  περιλαμβάνει  την 

ακόλουθη  ένδειξη:  «(εξαιρετικό)  παρθένο  ελαιόλαδο  που  παρήχθη  στην  (αναφορά  της 

Κοινότητας, του συγκεκριμένου Κράτους Μέλους ή της χώρας)». Στην περίπτωση μειγμάτων 

εξαιρετικών παρθένων ελαιολάδων ή παρθένων ελαιολάδων, των οποίων ποσοστό άνω του 75% 

προέρχεται  από  το  ίδιο  Κράτος  Μέλος  ή  από  την  Ευρωπαϊκή  Κοινότητα,  η  υπερισχύουσα 

καταγωγή  μπορεί  να  αναφέρεται,  ακολουθούμενη  από  ένδειξη  που  αναφέρει  το  ελάχιστο 

ποσοστό,  μεγαλύτερο  ή  ίσο  του  75%  το  οποίο  προέρχεται  πραγματικά  από  την  εν  λόγω 

υπερισχύουσα  καταγωγή.  Η  δυνατότητα  αναγραφής  της  προέλευσης  στη  σήμανση  του 

εξαιρετικού παρθένου και του παρθένου ελαιολάδου που κυκλοφορούν στο στάδιο του λιανικού 

εμπορίου  προϋποθέτει  τη  χορήγηση  έγκρισης  από  το  Υπουργείο  Αγροτικής  Ανάπτυξης  και 

Τροφίμων  (ΥΠΑΑΤ).  Για  τη  λήψη της  σχετικής  έγκρισης  υποβάλλεται  σχετικό  αίτημα  του 

ενδιαφερομένου  προς  το  ΥΠΑΑΤ  μέσω  της  κατά  περίπτωση  αρμόδιας  Δ/νσης  Αγροτικής 

Ανάπτυξης. Η έγκριση οριστικοποιείται μετά από έλεγχο των εγκαταστάσεων τυποποίησης του 

ενδιαφερομένου και την υπογραφή σχετικής απόφασης από το ΥΠΑΑΤ με την οποία χορηγείται 

ένας  ειδικός κωδικός αριθμός (EL 40 000)  ο οποίος θα πρέπει να τοποθετείται σε όλες τις 

συσκευασίες του ελαιολάδου (εξαιρετικού παρθένου και παρθένου) στις οποίες αναφέρεται η 

προέλευση  του  προϊόντος.  Οι  επιχειρήσεις  που  έχουν  λάβει  έγκριση  για  αναγραφή  της 

προέλευσης του ελαιολάδου υποχρεούνται  να τηρούν ορισμένα αρχεία και να δέχονται τους 

προβλεπόμενους ελέγχους από τις αρμόδιες υπηρεσίες για τη διαπίστωση της συμμόρφωσής των 

προς τις απαιτήσεις του καθεστώτος αυτού.

7 Επίσημη Εφημερίδα (ΕΕ) L 40 της 11.2.1989, σελ. 1
8 ΕΕ L 11 της 14.11.1994, σελ. 1
9 ΕΕ L 349 της 24.7.1994, σελ. 83
10 ΕΕ L 349 της 24.7.1994, σελ. 83
11 ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σελ. 1
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Διαδικασία χορήγησης – έγκρισης για αναγραφή της προέλευσης Ελαιολάδου

 Η  διαδικασία  χορήγησης  της  έγκρισης  για  την  αναγραφή  της  προέλευσης  του 

ελαιόλαδου  προβλέπεται  στην  Υπουργική  Απόφαση  αρ.  220426/3.3.2003  ΦΕΚ 

285/Β/11.3.2003. Η αίτηση για αναγνώριση, με τα σχετικά δικαιολογητικά κατατίθενται  στις 

Διευθύνσεις  Αγροτικής  Ανάπτυξης  των  Νομαρχιών  και  στη  συνέχεια  διαβιβάζονται  στην 

αρμόδια Διεύθυνση ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής/ Τμήμα Ελαίας του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης, για 

την έκδοση απόφασης από τον Γενικό του Γραμματέα. Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των 

σχετικών κανονισμών Καν (ΕΚ) 2768/98 και  1019/02  προβλέπονται  στην Κοινή Υπουργική 

Απόφαση  αρ.  336709/25.2.2000  των  Υπουργείων  Εθνικής  Οικονομίας,  Οικονομικών  και 

Γεωργίας (Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) όπως αυτή ισχύει μετά τις τροποποιήσεις από 

τις ΚΥΑ 358569/6.4.01 και 207189/17.1.03.

Μείγματα ελαιολάδου με σπορέλαια, μαργαρίνες κλπ.

Σε περίπτωση που στη σήμανση ενός προϊόντος που αποτελεί μείγμα ελαιολάδου και 

άλλων φυτικών ελαίων (σπορελαίων) αναφέρεται, εκτός από τον κατάλογο των συστατικών, η 

παρουσία  μιας  κατηγορίας  ελαιολάδου  που  μπορεί  να  κυκλοφορεί  στο  λιανικό  εμπόριο,  με 

λέξεις, εικόνες ή γραφικές παραστάσεις, η ονομασία πώλησης του εν λόγω μείγματος είναι η 

ακόλουθη  :  «Μείγμα  φυτικών  ελαίων  (ή  συγκεκριμένα ονόματα  των  υπ΄  όψη  φυτικών 

ελαίων)  και ελαιολάδου»  ακολουθούμενη αμέσως μετά από την ένδειξη του ποσοστού του 

ελαιολάδου στο μείγμα. Η αναφορά στη σήμανση τέτοιων μειγμάτων με εικόνες ή γραφικές 

παραστάσεις του ελαιολάδου επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που το ποσοστό του ελαιολάδου 

στο  μείγμα  ξεπερνά  το  50%.  Με εξαίρεση  τις  περιπτώσεις  που  προβλέπονται  από  ειδικούς 

κανονισμούς  που  αφορούν  ορισμένα  προϊόντα  που  περιέχουν  ελαιόλαδο,  η  αναφορά  στη 

σήμανση ενός προϊόντος  (πλην των μειγμάτων με  σπορέλαια που  προαναφέρθηκαν)  για την 

παρουσία ελαιολάδου, με λέξεις, εικόνες, ή γραφικές παραστάσεις υποχρεωτικά επιβάλλει όπως 

η  ονομασία  πώλησης  του  προϊόντος  αυτού  ακολουθείται  αμέσως  μετά  από  ένδειξη  του 

ποσοστού ελαιολάδου που προστέθηκε σε σχέση με το συνολικό καθαρό βάρος του προϊόντος. 

Στις περιπτώσεις αυτές το ποσοστό του ελαιολάδου (ή του πυρηνελαίου) που προστέθηκε σε 

σχέση με το συνολικό καθαρό βάρος του προϊόντος μπορεί να αντικατασταθεί από το ποσοστό 

του  ελαιολάδου (ή του πυρηνελαίου) που έχει προστεθεί σε σχέση με το συνολικό βάρος των 

λιπαρών ουσιών, προσθέτοντας την ένδειξη: «ποσοστό λιπαρών ουσιών».
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Κανόνες Εμπορίας

Τα  ελαιόλαδα  που  διακινούνται  στο  στάδιο  του  λιανικού  εμπορίου  παρουσιάζονται 

προσυσκευασμένα σε συσκευασίες κατάλληλες για τρόφιμα, μέγιστης χωρητικότητας πέντε (5) 

λίτρων.  Οι  συσκευασίες  αυτές  πρέπει  να  είναι  εφοδιασμένες  με  σύστημα ανοίγματος  που 

καταστρέφεται  μετά την πρώτη χρήση.  Ως «λιανικό εμπόριο» θεωρείται  η πώληση στον 

τελικό καταναλωτή ελαιολάδου το οποίο παρουσιάζεται ως έχει ή ενσωματωμένο σε τρόφιμο. 

Κατά  συνέπεια  στην  έννοια  του  λιανικού  εμπορίου  περιλαμβάνονται  τα  ελαιόλαδα  που 

διακινούνται από τα διάφορα σημεία πώλησης (καταστήματα τροφίμων, κλπ.) καθώς και από 

τους χώρους μαζικής εστίασης (εστιατόρια, ταβέρνες, νοσοκομεία, στρατός, φοιτητικές εστίες, 

καντίνες, catering και άλλα σημεία συλλογικής εστίασης).

Ευρωπαϊκός Κανονισμός 61/2011

Ο Κανονισμός 61/2011 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «σχετικά με τον προσδιορισμό των 

χαρακτηριστικών  των  ελαιολάδων  και  των  πυρηνελαίων  καθώς  και  με  τις  μεθόδους 

προσδιορισμού»  καθορίζει  τα  φυσικοχημικά  χαρακτηριστικά  των  ελαίων  καθώς  και  τα 

οργανοληπτικά χαρακτηριστικά  των παρθένων  ελαιολάδων,  προκειμένου να  διασφαλίζεται  η 

γνησιότητα και η ποιότητά τους.

Με τον ίδιο κανονισμό καθορίσθηκαν οι μέθοδοι χημικής ανάλυσης και οργανοληπτικής 

αξιολόγησης,  προκειμένου  να  προσδιορίζονται  με  ενιαίο  τρόπο  τα  χαρακτηριστικά  αυτά. 

Ορισμένες  από τις  φυσικοχημικές  παράμετροι  (οξύτητα,  αριθμός  υπεροξειδίων,  συντελεστές 

απορρόφησης  Κ270/Κ232/ΔΚ,  οργανοληπτική  αξιολόγηση)  προσδιορίζονται  προκειμένου  να 

συλλεχθούν πληροφορίες ως προς την ποιοτική κατάσταση του ελαιολάδου, και συγκεκριμένα 

ως προς τις συνέπειες που μπορεί να είχε η ατυχής συνάντηση του ελαιολάδου ή του καρπού της 

ελιάς, με παράγοντες όπως τα παράσιτα, η υγρασία, το οξυγόνο, οι μικροοργανισμοί, οι υψηλές 

θερμοκρασίες και οι οποίες με απλές ή πολύπλοκες χημικές διενέργειες προκάλεσαν χημικά ή 

και οργανοληπτικά ελαττώματα στο ελαιόλαδο.

Οι  υπόλοιπες  παράμετροι  προσδιορίζονται  προκειμένου  να  συλλεχθούν  πληροφορίες 

σχετικές με την γνησιότητα του ελαιολάδου, δηλαδή μέσω αυτών προσδιορίζεται η παρουσία 

σπορελαίων ή άλλων ξένων ελαίων στο υπό εξέταση ελαιόλαδο (στιγμασταδιένια,  ECN 42, 

κηροί, σύσταση λιπαρών οξέων, trans λιπαρά, κορεσμένα λιπαρά οξέα στη θέση 2, στερόλες, 

σύσταση στερολών).

Τέλος, με συγκεκριμένες παραμέτρους προσδιορίζεται και πιθανή περιβαλλοντολογική 

μόλυνση  του  ελαιολάδου  ή  πυρηνελαίου  (αλογονούχοι  πτητικοί  διαλύτες,  μέταλλα, 
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πολυκυκλικοί  αρωματικοί  υδρογονάνθρακες)  Τα  ισχύοντα  όρια  των  χαρακτηριστικών  των 

ελαιολάδων προβλέπονται στο Παράρτημα Ι του Καν (ΕΟΚ) 2568/91.

Πίνακας 4: Χαρακτηριστικά Ελαιολάδου

Χαρακτηριστικό Ταυτότητα κάθε 
χαρακτηριστικού

Πληροφορίες που δίνει το 
συγκεκριμένο χαρακτηριστικό

Παρατηρήσεις

1. Οξύτητα Λιπαρά οξέα που 
βρίσκονται σε ελεύθερη 
κατάσταση κυρίως λόγω 
υδρόλυσης

Υψηλή οξύτητα συνήθως 
σημαίνει ότι το ελαιόλαδο 
προέρχεται από ταλαιπωρημένο 
ελαιόκαρπο ή ακατάλληλες 
συνθήκες ελαιοποίησης

Η οξύτητα υποδηλώνει 
υδρόλυση, οξείδωση ή 
ενζυματική δράση που υπέστη 
το ελαιόλαδο

2. Υπεροξείδια Χημικές ενώσεις που 
δημιουργούνται από δράση 
του οξυγόνου στο 
ελαιόλαδο

Τα υψηλά υπεροξείδια 
υποδηλώνουν ότι το ελαιόλαδο 
έχει υποστεί οξειδωτικές ή άλλες 
αλλοιώσεις

Τα υψηλά υπεροξείδια 
συνδέονται με μείωση της 
διάρκειας ζωής του ελαιολάδου

3. Κήροι Χημικές ενώσεις (εστέρες 
λιπαρών οξέων)

Ένδειξη παρουσίας πυρηνελαίου Με την πάροδο του χρόνου 
αυξάνει η αρχική 
περιεκτικότητα τους στα 
υψηλής οξύτητας μειονεκτικά 
παρθένα ελαιόλαδα

4. Κορεσμένα λιπαρά 
οξέα στη θέση 2

Χημικές ενώσεις (λιπαρά 
οξέα τριγλυκεριδίων)

Παρουσία εστεροποιημένων 
«συνθετικών» ελαίων

Ανιχνεύεται με μέθοδο που 
βασίζεται σε ενζυματική δράση

5. Στιγμασταδιενια Χημικές ενώσεις 
(στυρένεια)

Ένδειξη παρουσίας ραφινέ 
ελαίων σε παρθένα ελαιόλαδα

Εντοπίζεται με την ευαίσθητη 
μέθοδο ανίχνευσης 
εξευγενισμένων ελαίων σε 
παρθένο ελαιόλαδο

6. ΕCN42 Διαφορά θεωρητικής και 
πειραματικής 
περιεκτικότητας 
τριγλυκεριδίων, με 
ισοδύναμο αριθμό ατόμων 
άνθρακα 42

Ένδειξη παρουσίας σπορελαίων

7. Κ232 Συντελεστές απορρόφησης 
υπεριώδους σε μήκος 
κύματος 232nm

Δείκτης αρχικών σταδίων 
οξείδωσης (τάγγισης)

Ανιχνεύεται με 
φασματομετρική μέθοδο 
ελέγχου

8. Κ270 Συντελεστής απορρόφησης 
υπεριώδους σε μήκος 
κύματος 270 nm

Δείκτης προχωρημένου σταδίου 
οξείδωσης (τάγγισης)

Δεδομένου ότι ορισμένα ραφινέ 
σπορέλαια παρουσιάζουν 
υψηλές τιμές Κ270, η 
παράμετρος αυτή είναι δυνατόν 
να δίνει πληροφορία και για 
πιθανή νοθεία με σπορέλαια ή 
εξευγενισμένα ελαιόλαδα

9. ΔΚ Μαθηματική σχέση 
υπολογισμού συντελεστών 
απορρόφησης υπεριώδους 
ακτινοβολίας

Δεδομένου ότι τα ραφινέ 
σπορέλαια έχουν υψηλές τιμές 
ΔΚ, η παράμετρος αυτή δίνει 
επιπλέον πληροφορίες για τυχόν 
νοθεία με σπορέλαια

10. Οργανοληπτική 
αξιολόγηση (panel 
test)

Στατιστική μέθοδος 
προσδιορισμού 
οργανοληπτικών 
χαρακτηριστικών

11. Μυριστικό, 
Λινολενικό, 
Αραχιδικό, 
Εικοσενικό, Βεχενικό, 
Λιγνοκηρικό οξύ

Χημικές ενώσεις  (λιπαρά 
οξέα)

Περιεκτικότητες μεγαλύτερες 
των ποσοστών των επιτρεπτών 
ορίων, υποδηλώνουν αντίστοιχα 
την παρουσία κάποιου 
σπορέλαιου

12. Trans Ισομερή 
λιπαρά οξέα

Χημικές ενώσεις (λιπαρά 
οξέα)

Ένδειξη παρουσίας ραφινέ 
ελαίων σε παρθένο ελαιόλαδο

Επίσης ένδειξη δραστικών 
συνθηκών επεξεργασίας

13. Χοληστερόλη Χημικές ενώσεις (στερόλη)Πιθανή ένδειξη παρουσίας 
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Χαρακτηριστικό Ταυτότητα κάθε 
χαρακτηριστικού

Πληροφορίες που δίνει το 
συγκεκριμένο χαρακτηριστικό

Παρατηρήσεις

ζωικού λίπους
14. Βρασικαστερόλη Χημικές ενώσεις (στερόλη)Πιθανή ένδειξη παρουσίας 

σπορελαίου
Συνήθως κραμβελάιου

15. Καμπεστερόλη Χημικές ενώσεις (στερόλη)Πιθανή ένδειξη παρουσίας 
σπορέλαιων

16. Στιγμαστερόλη Χημικές ενώσεις (στερόλη)Πιθανή ένδειξη παρουσίας 
σπορέλαιων

17. Συνολική β-
σιτοστερόλη

Χημικές ενώσεις (στερόλη)Πιθανή ένδειξη παρουσίας 
σπορέλαιων

Ορισμένα ελαιόλαδα και 
πυρηνέλαια παρουσιάζουν από 
τη φύση τους αποκλίσεις από τα 
όρια του κανονισμού

18. δ7-Στίγμαστενόλη Χημικές ενώσεις (στερόλη)Πιθανή ένδειξη παρουσίας 
σπορέλαιων

Ορισμένα ελαιόλαδα και 
πυρηνέλαια παρουσιάζουν από 
τη φύση τους αποκλίσεις από τα 
όρια του κανονισμού

19. Συνολικές 
στερόλες

Ποσότητα σε (mg) 
στερολών σε 1 κιλό ελαίου

Πιθανή ένδειξη παρουσίας 
σπορέλαιων ή και πυρηνελαίων

20. Ερυθροδιόλη και 
Ουβαόλη

Χημικές ενώσεις 
(τριτερπενικές διαλκοόλες)

Πιθανή ένδειξη παρουσίας 
πυρηνελαίου

Ορισμένα ελαιόλαδα και 
πυρηνέλαια παρουσιάζουν από 
τη φύση τους αποκλίσεις από τα 
όρια του κανονισμού

21. Αλογονωμένοι 
διαλύτες

Χημικές ενώσεις (φρέον, 
τριχλωρο αιθάνιο, 
τριχλωροαιθυλένιο, 
τετραχλωροαιθυλένιο…)

Επιμόλυνση του ελαιολάδου με 
διάφορες τοξικές ουσίες

Η μόλυνση μπορεί να οφείλεται 
στο υπερχλωριωμένο νερό, σε 
δοχεία από τοξικές ουσίες που 
χρησιμοποιήθηκαν για 
αποθήκευση ελαιολάδων, στη 
χρήση ακατάλληλων χημικών 
κατά τον καθαρισμό 
ελαιουργικών μηχανημάτων

ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΕΚΤΟΣ Ε.Ε.

Το  Διεθνές  Συμβούλιο  Ελαιοκομίας  κατά  τη  διάρκεια  της  89ης Συνόδου,  που 

πραγματοποιήθηκε στη Μαδρίτη, θέσπισε ένα Εμπορικό Πρότυπο, με την Απόφαση COI/T.15/ 

ΝC No 3/ Rev. 1.  Σκοπός του Εμπορικού Προτύπου Ελαιόλαδου και  Πυρηνέλαιου είναι  να 

εφαρμοστεί στα ελαιόλαδα και τα πυρηνέλαια, τα οποία αποτελούν αντικείμενο του διεθνούς 

εμπορίου  ή  εκχωρούμενων  συναλλαγών  ή  συναλλαγών  επισιτιστικής  βοήθειας.  Το  παρόν 

Εμπορικό Πρότυπο τέθηκε σε ισχύ από τις 5 Δεκεμβρίου 2003. Για τις ανάγκες του προτύπου 

έγινε  προσδιορισμός   των  ονομασιών και  καταγραφή των  κριτηρίων  γνησιότητας,  τα  οποία 

καταγράφονται παρακάτω:

ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Ελαιόλαδο είναι το έλαιο το οποίο λαμβάνεται αποκλειστικά από τον καρπό του ελαιοδένδρου 

(Olea europa L.) αποκλειομένων των ελαίων τα οποία λαμβάνονται με τη χρήση διαλυτών ή 

διαδικασιών επανεστεροποίησης και οποιουδήποτε μείγματος με έλαια άλλου τύπου. Διακινείται 

στο εμπόριο σύμφωνα με τις κάτωθι ονομασίες και ορισμούς.
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Παρθένα Ελαιόλαδα είναι τα έλαια τα οποία λαμβάνονται από τον καρπό του ελαιοδένδρου 

αποκλειστικά  με  μηχανικά  ή  φυσικά  μέσα  κάτω  από  συνθήκες-  κυρίως  σε  ότι  αφορά  τις 

θερμοκρασίες- οι οποίες δεν οδηγούν στην αλλοίωση του ελαίου και τα οποία δεν έχουν υποστεί 

οποιαδήποτε  άλλη  επεξεργασία  πλην  του  πλυσίματος,  της  μετάγγισης  (decantation),  της 

φυγοκέντρισης (centrifugation) και του φιλτραρίσματος.

Παρθένα ελαιόλαδα κατάλληλα προς βρώση ως έχουν

(i)  Εξαιρετικό  παρθένο  ελαιόλαδο  :  Παρθένο  ελαιόλαδο  το  οποίο  έχει  ελεύθερη  οξύτητα, 

εκφρασμένη σε ελαϊκό οξύ, όχι μεγαλύτερη των 0,8 γραμμαρίων ανά 100 γραμμάρια προϊόντος 

και  του  οποίου  τα  λοιπά  χαρακτηριστικά  αντιστοιχούν  σ΄  αυτά  που  καθορίζονται  για  τη 

συγκεκριμένη κατηγορία στο παρόν Πρότυπο.

(ii) Παρθένο ελαιόλαδο : Παρθένο ελαιόλαδο το οποίο έχει ελεύθερη οξύτητα, εκφρασμένη σε 

ελαϊκό οξύ, όχι μεγαλύτερη των 2 γραμμαρίων ανά 100 γραμμάρια προϊόντος και του οποίου τα 

λοιπά χαρακτηριστικά αντιστοιχούν σ΄ αυτά που καθορίζονται για τη συγκεκριμένη κατηγορία 

στο παρόν Πρότυπο

(iii)  Κοινό  παρθένο  ελαιόλαδο  :  Παρθένο  ελαιόλαδο  το  οποίο  έχει  ελεύθερη  οξύτητα, 

εκφρασμένη σε ελαϊκό οξύ, όχι μεγαλύτερη των 3,3 γραμμαρίων ανά 100 γραμμάρια προϊόντος 

και  του  οποίου  τα  λοιπά  χαρακτηριστικά  αντιστοιχούν  σ΄  αυτά  που  καθορίζονται  για  τη 

συγκεκριμένη κατηγορία στο παρόν Πρότυπο.12

Παρθένο ελαιόλαδο ακατάλληλο προς βρώση ως έχει  ονομαζόμενο  μειονεκτικό (lampante) 

παρθένο ελαιόλαδο είναι το παρθένο ελαιόλαδο το οποίο έχει ελεύθερη οξύτητα, εκφρασμένη σε 

ελαϊκό οξύ, μεγαλύτερη των 3,3 γραμμαρίων ανά 100 γραμμάρια προϊόντος και/ή του οποίου τα 

οργανοληπτικά  χαρακτηριστικά  και  τα  λοιπά  χαρακτηριστικά  αντιστοιχούν  σ΄  αυτά  που 

καθορίζονται  για  τη  συγκεκριμένη  κατηγορία  στο  παρόν  Πρότυπο.  Προορίζεται  για 

ραφινάρισμα (εξευγενισμό) ή για βιομηχανική χρήση.

Εξευγενισμένο  ελαιόλαδο είναι  το  ελαιόλαδο  που  λαμβάνεται  από  παρθένα  ελαιόλαδα  με 

μεθόδους εξευγενισμού οι οποίες δεν οδηγούν σε μεταβολή στην αρχική δομή των γλυκεριδίων. 

Έχει ελεύθερη οξύτητα, εκφρασμένη σε ελαϊκό οξύ, όχι μεγαλύτερη των 0,3 γραμμαρίων ανά 

100  γραμμάρια  προϊόντος  και  τα  λοιπά  του  χαρακτηριστικά  αντιστοιχούν  σ΄  αυτά  που 

καθορίζονται για τη συγκεκριμένη κατηγορία στο παρόν Πρότυπο.13

12 Η συγκεκριμένη ονομασία (κατηγορία προϊόντος) μπορεί να πωλείται απ΄ ευθείας στον τελικό καταναλωτή μόνο εφόσον 
αυτό επιτρέπεται στη χώρα όπου το προϊόν διατίθεται στο λιανικό εμπόριο. Εφόσον αυτό δεν επιτρέπεται, η ονομασία του 
προϊόντος πρέπει να είναι σύμφωνη με τις νομικές διατάξεις στην υπ΄ όψη χώρα.
13 Η συγκεκριμένη ονομασία (κατηγορία προϊόντος) μπορεί να πωλείται απ΄ ευθείας στον καταναλωτή μόνο εφόσον αυτό 
επιτρέπεται στη χώρα όπου το προϊόν διατίθεται στο λιανικό εμπόριο.
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Ελαιόλαδο είναι  το  έλαιο  το  οποίο  αποτελείται  από  μίγμα  εξευγενισμένου  ελαιολάδου  και 

παρθένων ελαιολάδων τα οποία είναι κατάλληλα προς βρώση ως έχουν. Έχει ελεύθερη οξύτητα, 

εκφρασμένη σε ελαϊκό οξύ, όχι μεγαλύτερη του 1 γραμμαρίου ανά 100 γραμμάρια προϊόντος και 

τα  λοιπά του  χαρακτηριστικά  αντιστοιχούν  σ΄  αυτά  που  καθορίζονται  για  τη  συγκεκριμένη 

κατηγορία στο παρόν Πρότυπο.14

Πυρηνέλαιο (Olive-pomace oil) είναι το έλαιο το οποίο λαμβάνεται από την επεξεργασία του 

ελαιοπυρήνα  με  διαλύτες  ή  άλλες  φυσικές  μεθόδους,  αποκλειομένων  των  ελαίων  που 

λαμβάνονται με διαδικασίες επανεστεροποίησης και επίσης μιγμάτων με άλλου είδους έλαια.

Διατίθεται στην αγορά σύμφωνα με τις κάτωθι ονομασίες και ορισμούς:

Ακατέργαστο  (Bruto)  Πυρηνέλαιο είναι  το  πυρηνέλαιο  του  οποίου  τα  χαρακτηριστικά 

αντιστοιχούν σ΄ αυτά που καθορίζονται για τη συγκεκριμένη κατηγορία στο παρόν Πρότυπο. 

Προορίζεται  για  εξευγενισμό  για  χρήση  για  ανθρώπινη  κατανάλωση  ή  προορίζεται  για 

βιομηχανική χρήση.

Εξευγενισμένο Πυρηνέλαιο είναι το έλαιο το οποίο λαμβάνεται από ακατέργαστο πυρηνέλαιο 

με  μεθόδους  εξευγενισμού  οι  οποίες  δεν  οδηγούν  σε  μεταβολές  της  αρχικής  δομής  των 

γλυκεριδίων.  Έχει  ελεύθερη  οξύτητα,  εκφρασμένη  σε  ελαϊκό  οξύ,  όχι  μεγαλύτερη  των  0,3 

γραμμαρίων ανά 100 γραμμάρια προϊόντος και τα λοιπά του χαρακτηριστικά αντιστοιχούν σ΄ 

αυτά που καθορίζονται για τη συγκεκριμένη κατηγορία στο παρόν Πρότυπο.15

Πυρηνέλαιο είναι το έλαιο το οποίο αποτελείται από μίγμα εξευγενισμένου πυρηνελαίου και 

παρθένων  ελαιολάδων τα οποία  είναι  κατάλληλα για κατανάλωση ως  έχουν.  Έχει  ελεύθερη 

οξύτητα όχι μεγαλύτερη του 1 γραμμαρίου ανά 100 γραμμάρια προϊόντος και τα λοιπά του 

χαρακτηριστικά αντιστοιχούν σ΄ αυτά που καθορίζονται  για τη συγκεκριμένη κατηγορία στο 

παρόν Πρότυπο16. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ονομασθεί «ελαιόλαδο» το συγκεκριμένο 

μείγμα.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ 

Τα  χαρακτηριστικά  της  ταυτότητας  τα  οποία  αποτελούν  τα  κριτήρια  γνησιότητας 

εφαρμόζονται  στα  ελαιόλαδα  και  τα  πυρηνέλαια.  Τα  καθοριζόμενα  για  κάθε  κριτήριο  όρια 

περιλαμβάνουν τις τιμές της προτεινόμενης στο παρόν μεθόδου.

14 Η χώρα λιανικής διάθεσης του προϊόντος είναι πιθανό να απαιτεί μια πιο συγκεκριμένη ονομασία.
15 Το συγκεκριμένο προϊόν μπορεί να διατίθεται απευθείας στον καταναλωτή μόνο εφ΄ όσον αυτό επιτρέπεται στη χώρα 
λιανικής πώλησης.
16 Η χώρα λιανικής πώλησης πιθανόν να απαιτεί μια πιο συγκεκριμένη ονομασία.
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1. Σύνθεση λιπαρών οξέων όπως προσδιορίζεται  με αέρια χρωματογραφία (%κ.β.  αναλογία 

μεθυλεστέρων)

• Μυριστικό οξύ ≤ 0,05%

• Παλμιτικό οξύ 7,5-20,00%

• Παλμιτελαϊκό οξύ 0,3-3,5%

• Δεκαεπτανικό οξύ ≤ 0,3%

• Δεκαεπτενικό οξύ ≤ 0,3%

• Στεατικό οξύ 0,5-5,0%

• Ελαϊκό οξύ 55,0-83,0%

• Λινολεϊκό οξύ 3,5-21,0%

• Λινολενικό οξύ ≤ 1,0%

• Αραχιδικό οξύ ≤ 0,6%

• Γαδολεϊκό (Εικοσενικό) οξύ ≤ 0,4%

• Βαχενικό οξύ ≤ 0,2% 17

• Λιγνοκηρικό οξύ ≤ 0,2%

Πίνακας 5: Περιεκτικότητα σε trans λιπαρά οξέα (% trans λιπαρά οξέα)

Κατηγορία Ελαιόλαδου/ Πυρηνέλαιου C18:1 trans % C18:2 trans+C18:3 trans %
Βρώσιμα παρθένα ελαιόλαδα ≤ 0,05 ≤ 0,05
Μειονεκτικό παρθένο ελαιόλαδο ≤ 0,10 ≤ 0,10
Εξευγενισμένο ελαιόλαδο ≤ 0,20 ≤ 0,30
Ελαιόλαδο ≤ 0,20 ≤ 0,30
Ακατέργαστο (bruto) Πυρηνέλαιο ≤ 0,20 ≤ 0,10
Εξευγενισμένο Πυρηνέλαιο ≤ 0,40 ≤ 0,35
Πυρηνέλαιο ≤ 0,40 ≤ 0,35

Πίνακας 6: Σύσταση στερολών και τριτερπενικών διαλκοολών

Σύσταση διμεθυλεστερολών Περιεκτικότητα συνόλου στερολών %
Χοληστερόλη ≤ 0,5
Βρασικαστερόλη ≤ 0,1
Καμπερστερόλη ≤ 4,0
Στιγμαστερόλη < καμπεστερόλης στα βρώσιμα έλαια
Δ-7-στιγμαστερόλη ≤ 0,5
Β-σιτοστερόλη +
δ-5 αβεναστερόλη +
δ-5-23 στιγμασταδιενόλη +
κλεροστερόλη + σιτοστανόλη +
δ-5-24 στιγμασταδιενόλη

≥ 93,0

Πίνακας 7: Συνολική περιεκτικότητα σε στερόλες (mg/Κg)

17 Όριο το οποίο αυξάνεται σε ≤ 0,3 για τα πυρηνέλαια.
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Κατηγορία Ελαιόλαδου/ Πυρηνέλαιου Περιεκτικότητα σε στερόλες  mg/Κg
Παρθένα ελαιόλαδα
Εξευγενισμένο ελαιόλαδο
Ελαιόλαδο

≥ 1000

Ακατέργαστο (bruto) Πυρηνέλαιο ≥ 2500
Εξευγενισμένο Πυρηνέλαιο ≥ 1800
Πυρηνέλαιο ≥ 160

Πίνακας 8:Περιεκτικότητα σε Ερυθροδιόλη και Ουβαόλη (% συνόλου στερολών)

Κατηγορία Ελαιόλαδου/ Πυρηνέλαιου Περιεκτικότητα σε Ερυθροδιόλη και Ουβαόλη 
% σύνολο στερολών

Βρώσιμα Παρθένα Ελαιόλαδα ≤ 4,5
Μειονεκτικό Παρθένο Ελαιόλαδο ≤ 4,518

Εξευγενισμένο Ελαιόλαδο ≤ 4,5
Ελαιόλαδο ≤ 4,5
Ακατέργαστο (bruto) Πυρηνέλαιο > 4,519

Εξευγενισμένο Πυρηνέλαιο > 4,5
Πυρηνέλαιο > 4,5

Πίνακας 9:Περιεκτικότητα σε Κηρούς  C40 + C42 + C44 + C46 (mg/Κg)

Κατηγορία Ελαιόλαδου/ Πυρηνέλαιου Περιεκτικότητα σε Κηρούς 
C40 + C42 + C44 + C46 (mg/Κg)

Βρώσιμα Παρθένα ελαιόλαδα ≤ 250
Μειονεκτικό Παρθένο ελαιόλαδο ≤ 30020

Εξευγενισμένο ελαιόλαδο ≤ 350
Ελαιόλαδο ≤ 350
Ακατέργαστο (bruto) Πυρηνέλαιο > 350
Εξευγενισμένο Πυρηνέλαιο > 350
Πυρηνέλαιο > 350

Πίνακας 10: Μέγιστη διαφορά μεταξύ πραγματικού και θεωρητικού περιεχομένου σε 
τρυγλικερίδια με ECN 42

Κατηγορία Ελαιόλαδου/ Πυρηνέλαιου Μέγιστη διαφορά μεταξύ πραγματικού και 
θεωρητικού περιεχομένου σε τρυγλικερίδια με 

ECN 42
Βρώσιμα Παρθένα ελαιόλαδα 0,2
Μειονεκτικό Παρθένο ελαιόλαδο 0,3
Εξευγενισμένο ελαιόλαδο 0,3
Ελαιόλαδο 0,3
Ακατέργαστο (bruto) Πυρηνέλαιο 0,5

18 Όριο αυξημένο σε ≤ 0,2 για τα πυρηνέλαια.
19 Στην περίπτωση που το έλαιο έχει περιεκτικότητα σε κηρούς μεταξύ 300mg/Κg και 350 mg/Κg, θεωρείται ως ακατέργαστο 
(bruto) πυρηνέλαιο εφόσον το σύνολο της περιεκτικότητας σε αλειφατικές αλκοόλες είναι > 350 mg/Κg και η περιεκτικότητα 
σε ερυθροδιόλη + ουβαόλη είναι > 3,5 %.
20 Στην περίπτωση που το έλαιο έχει περιεκτικότητα σε κηρούς μεταξύ 300 mg/Κg και 350 mg/Κg, θεωρείται ως μειονεκτικό 
ελαιόλαδο εφόσον το σύνολο της περιεκτικότητας σε αλειφατικές αλκοόλες είναι ≤ 350 mg/Κg ή η περιεκτικότητα 
ερυθροδιόλη + ουβαόλη είναι ≤ 3,5%.
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Εξευγενισμένο Πυρηνέλαιο 0,5
Πυρηνέλαιο 0,5

Πίνακας 11: Περιεκτικότητα σε στιγμασταδιένια (mg/Κg)

Κατηγορία Ελαιόλαδου/ Πυρηνέλαιου Περιεκτικότητα σε στιγμασταδιένια (mg/Κg)
Βρώσιμα Παρθένα Ελαιόλαδα ≤ 0,15
Μειονεκτικό Παρθένο Ελαιόλαδο ≤ 0,50

Πίνακας 12: Περιεκτικότητα σε κορεσμένα λιπαρά οξέα στη θέση–2 των τριγλυκεριδίων: 
άθροισμα παλμιτικού και στεατικού οξέως 

Κατηγορία Ελαιόλαδου/ Πυρηνέλαιου Περιεκτικότητα: % λιπαρών οξέων στη θέση-2

Παρθένα Ελαιόλαδα ≤ 1,5

Εξευγενισμένο Ελαιόλαδο ≤ 1,8

Ελαιόλαδο ≤ 1,8

Ακατέργαστο (Bruto) Πυρηνέλαιο ≤ 2,2

Εξευγενισμένο Πυρηνέλαιο ≤ 2,2

Πυρηνέλαιο ≤ 2,2

Πίνακας 13: Ασαπωνοποίητο κλάσμα (g/Κg)

Κατηγορία Ελαιόλαδου/ Πυρηνέλαιου Ασαπωνοποίητο κλάσμα (g/Κg)

Ελαιόλαδα ≤ 15

Πυρηνέλαια ≤ 30

1.2.2 Προδιαγραφές ποιότητας ελαιολάδου

Τα  κριτήρια  ποιότητας  ελαιολάδου  έχουν  σαν  βάση  τους  τα  κριτήρια  οικολογικής 

παραγωγής  ελαιολάδου.  Η  εφαρμογή  πρακτικών  για  την  παραγωγή  ελαιολάδου  μέσω 

φιλοπεριβαλλοντικών συστημάτων διαχείρισης όταν συνδυάζεται με σωστούς μετασυλλεκτικούς 

χειρισμούς,  είναι  δυνατόν  να  δώσει  προϊόν  που  εναρμονίζεται  με  τα  κριτήρια  ποιότητας 

ελαιολάδου.

Τα βασικά κριτήρια για την αξιολόγηση της ποιότητας του ελαιολάδου είναι η οξύτητα, 

η οξείδωση, η υδρόλυση, το χρώμα και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά (οσμή και γεύση). Ο 

καλύτερος τρόπος ταξινόμησης του ελαιολάδου, είναι αυτός ο οποίος συνδέεται με τον έλεγχο 

των οργανοληπτικών του χαρακτηριστικών. Τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά, η οξύτητα και η 

οξείδωση του ελαιολάδου εξαρτώνται τόσο από τη σύσταση του, στον ελαιόκαρπο, όσο και από 

τις  διάφορες  αλλοιώσεις  τις  οποίες  παθαίνει  αυτό,  στα  στάδια  που  μεσολαβούν,  από  το 

σχηματισμό του στον καρπό μέχρι την κατανάλωση.
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Οξύτητα

Η οξύτητα αποτελεί το βασικότερο κριτήριο ποιοτικής αξιολόγησης του ελαιολάδου και 

εκφράζεται  συνήθως σε ποσοστό επί τις εκατό (εκφρασμένη σε gr ελαϊκού οξέος ανά 100gr 

ελαιολάδου) και διαμορφώνεται από τα ελεύθερα λιπαρά οξέα που υπάρχουν στο λάδι. Με βάση 

την οξύτητα, το ελαιόλαδο, διακρίνεται σε φαγώσιμο (οξύτητα μέχρι 3,3%) και βιομηχανικό 

(οξύτητα μεγαλύτερη από 3,3%). Καλύτερο όμως ποιοτικά λάδι θεωρείται αυτό του οποίου η 

οξύτητα  κυμαίνεται  μεταξύ  0,5-1,5%.  Η  οξύτητα  του  ελαιολάδου,  όπως  προαναφέρθηκε, 

εξαρτάται  κατά  κύριο  λόγο  από  την  ποιοτική  κατάσταση  του  ελαιοκάρπου  από  τον  οποίο 

προέρχεται  και  μεταβάλλεται  πολύ  λίγο  μετά  την  εξαγωγή  του  απ’  αυτόν.  Η  αύξηση  της 

οξύτητας του ελαιόλαδου, μετά την παραλαβή του από τον ελαιόκαρπο, οφείλεται κυρίως στην 

παρουσία υδρολυτικών ενζύμων και υγρασίας στο ίζημα (μούργα) που καθιζάνει στον πυθμένα 

των δοχείων αποθήκευσης και διατήρησης, καθώς και στις κακές συνθήκες αποθήκευσης.

Οξείδωση

Το ελαιόλαδο όπως και όλες οι άλλες λιπαρές ύλες οι οποίες περιέχουν ακόρεστα λιπαρά 

οξέα, οξειδώνονται όταν έλθουν σε επαφή με το οξυγόνο. Η οξείδωση παρατηρείται, κυρίως, 

μετά την παραλαβή του και ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης όταν, αυτή, γίνεται σε 

ακατάλληλες  συνθήκες.  Η  οξείδωση  του  ελαιόλαδου,  μπορεί  να  συμβεί  σε  συνθήκες  τόσο 

απουσίας όσο και παρουσίας φωτός  (φωτοοξείδωση) και παρουσία χρωστικών ουσιών. Αυτό 

φάνηκε  και  σε  μελέτη  που  έγινε  τοποθετώντας  μια  λάμπα  πάνω  από  δείγματα  λαδιού. Τα 

προϊόντα της οξείδωσης έχουν δυσάρεστη γεύση και οσμή. Υποβαθμίζουν την ποιότητα των 

λιπαρών  υλών  και  σε  μεγάλες  ποσότητες  και  προχωρημένο  βαθμό  οξείδωσης,  θεωρούνται 

τοξικά.  Η  οξείδωση  στο  ελαιόλαδο  επιφέρει  τροποποίηση  στα  οργανοληπτικά  του 

χαρακτηριστικά (οσμή, γεύση). Επιφέρει επίσης αλλαγή και στις φυσικές του ιδιότητες όπως 

είναι το ιξώδες (μείωση του ιξώδες).

Γενικά  η  οξείδωση  προκαλεί  μείωση  ή  απώλεια  των  απαραίτητων  για  τον  άνθρωπο 

βασικών  λιπαρών  οξέων,  όπως  είναι  το  λινελαϊκό  και  το  λινολενικό  και  απώλεια  των 

λιποδιαλυτών βιταμινών και ειδικότερα, μείωση της θρεπτικής αξίας των λιπαρών υλών. Θα 

πρέπει όμως να σημειωθεί ότι το ελαιόλαδο είναι πολύ ανθεκτικό στην οξείδωση εξαιτίας της 

μικρής περιεκτικότητας σε πολυακόρεστα λιπαρά οξέα και της παρουσίας, σ'  αυτό, φυσικών 

αντιοξειδωτικών. Παρόλα αυτά δεν παύει όμως να παρουσιάζει ευαισθησία στην φωτοοξείδωση 

(η φωτοοξείδωση αποτελεί μια σοβαρότατη αλλοίωση των φυτικών λαδιών και ιδιαίτερα του 

ελαιολάδου).

Υδρόλυση 
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Η υδρόλυση αποτελεί μια από τις βασικότερες αλλοιώσεις του ελαιόλαδου και οφείλεται 

στην  απελευθέρωση  λιπαρών  οξέων  από  τα  γλυκερίδιά  του.  Συνοδεύεται  με  αύξηση  της 

οξύτητας  και  αλλαγή  της  γεύσης,  μειονεκτήματα  τα  οποία  έχουν  σαν  αποτέλεσμα  την 

υποβάθμιση της εμπορικής του αξίας. Η υδρόλυση λαμβάνει χώρα, κυρίως, κατά το χρόνο πριν 

από  την  εξαγωγή  του  ελαιόλαδου  από  τον  ελαιόκαρπο.  Η  υδρόλυση  του  ελαιόλαδου 

επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες, όπως είναι:

• η υγρασία,

• η θερμοκρασία,

• τα ένζυμα,

• οι διάφοροι μικροοργανισμοί κ.α.,

• το μικροκλίμα.

Χρώμα

Το  χρώμα  του  ελαιολάδου  αποτελεί  χαρακτηριστικό  δείκτη  ποιότητας.  Διαφέρει 

συνήθως  από  ελαιόλαδο  σε  ελαιόλαδο  και  πολλές  φορές  επηρεάζει  τις  προτιμήσεις  του 

καταναλωτικού  κοινού.  Το  είδος  και  η  ποσότητα  των  φυσικών  χρωστικών  ουσιών 

(χλωροφύλλες,  φαιοφυτίνες,  ξανθοφύλλες,  καροτίνες  κλπ.)  οι  οποίες  επικρατούν  στον 

ελαιόκαρπο, στο σταδιο της συγκομιδής, καθορίζει βασικά το χρώμα του ελαιολάδου το οποίο 

παραλαμβάνεται τελικά. 

Το χρώμα του ελαιολάδου είναι πράσινο στην αρχή της περιόδου της συγκομιδής, που ο 

ελαιόκαρπος  είναι  ακόμη  άγουρος  και  επικρατούν  οι  χλωροφύλλες  και  οι  φαιοφυτίνες  (η 

χλωροφύλλη-α  μπορεί  να  είναι  παρόν  σε  ένα  παρθένο  ελαιόλαδο  αμέσως  μετά  από  την 

παραγωγή του, αλλά αυτή γρήγορα μετατρέπεται σε φαιοφυτίνη-α που είναι η κύρια χρωστική 

ουσία.). Με την πρόοδο της ωρίμανσης, του ελαιοκάρπου, το ελαιόλαδο παίρνει κίτρινο χρυσαφί 

χρωματισμό επειδή υπάρχουν περισσότερες καροτίνες. Τέλος, ο υπερώριμος ελαιόκαρπος δίνει 

ελαιόλαδο με έντονα σκοτεινό χρώμα. 

Το χρώμα όμως του ελαιολάδου επηρεάζεται και από το σύστημα επεξεργασίας το οποίο 

χρησιμοποιείται για την εξαγωγή του. Για παράδειγμα, ένα ελαιόλαδο του οποίου η ελαιοζύμη 

υποβάλλεται σε επιπλέον μάλαξη θα έχει εντονότερο πράσινο χρώμα το οποίο θα οφείλεται στην 

απελευθέρωση μεγαλύτερης ποσότητας χλωροφύλλης. 

Σημασία επίσης έχει και το υλικό από το οποίο έχουν κατασκευαστεί τα μηχανήματα με 

τα οποία έρχεται σε επαφή ο πολτός κατά την μάλαξη. Έχει παρατηρηθεί ότι ελαιόλαδα τα οποία 

ήρθαν σε επαφή με μεταλλικό μαλακτήρα είχαν υψηλότερο περιεχόμενο σε χλωροφύλλη και 

καροτενοειδή το οποίο έχει ως αποτέλεσμα εντονότερο πράσινο χρώμα σε αντίθεση με αυτά που 
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είχαν έρθει σε επαφή με πέτρινους μαλακτήρες. Τέλος η διαδικασία του ραφιναρίσματος δίνει 

στα ελαιόλαδα πιο λαμπερό χρώμα.

Θόλωμα του Ελαιολάδου

Εκτός από το χρώμα του λαδιού ,σημαντικός παράγοντας ποιότητας είναι και το θόλωμα. 

Το χρώμα του ελαιόλαδου επηρεάζεται από το τύπο του ελαιόδεντρου και το στάδιο ωρίμανσης 

που βρίσκεται ο ελαιόκαρπος κατά τη συγκομιδή, ενώ το θόλωμα επηρεάζεται κυρίως από την 

επεξεργασία του ελαιοκάρπου κατά τη μετατροπή του σε ελαιόλαδο.

Οργανοληπτικά Χαρακτηριστικά

Ο έλεγχος των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών (οσμής και γεύσης) του ελαιολάδου 

αποτελεί, χωρίς αμφιβολία, το βασικότερο κριτήριο ποιοτικής αξιολόγησης. Ο οργανοληπτικός 

έλεγχος γίνεται από ειδικευμένα άτομα, τους δοκιμαστές. Στη μέθοδο όμως αυτή υπεισέρχεται 

το  υποκειμενικό  στοιχείο  του  δοκιμαστή  κάτι  που  οπωσδήποτε,  αποτελεί  μειονέκτημα.  Με 

κριτήριο  τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά,  τα οποία παρουσιάζουν τα διάφορα ελαιόλαδα, 

διακρίνονται οι εξής κατηγόριες:

Αγουρέλαια: Προέρχονται  από μη ώριμο ελαιόκαρπο και  έχουν χαρακτηριστική  πικρίζουσα 

γεύση.

Πικρά ελαιόλαδα: Παραλαμβάνονται  από ελαιόκαρπο ο οποίος περιέχει  μεγάλες  ποσότητες 

φύλλων.

Φρουτώδη: Έχουν τη γεύση φρέσκου καλής ποιότητας και φυσιολογικά ώριμου ελαιοκάρπου.

Ελαιόλαδα με καλή γεύση: Όλα τα ελαιόλαδα με τη χαρακτηριστική διακριτική γεύση, χωρίς 

την παρουσία δυσάρεστων οσμών.

Ελαττωματικά: Ελαιόλαδα  τα  οποία  παρουσιάζουν  τη  γεύση  και  οσμή  μούχλας,  χώματος, 

ταγκάδας, κλπ. 

Το άρωμα και η γεύση εξαρτώνται από την ποιότητα του ελαιολάδου, την ποικιλία της 

ελιάς, τις κλιματολογικές-εδαφολογικές συνθήκες ανάπτυξης της ελιάς, του βαθμού ωρίμανσης 

του καρπού, τη θερμοκρασία μάλαξης καθώς και το υλικό από το οποίο είναι κατασκευασμένος 

ο μαλακτήρας. Έχει παρατηρηθεί ότι οι μεταλλικοί μαλακτήρες δίνουν πιο δυνατή πικρή γεύση 

στο λάδι από ότι τα λάδια που έχουν παραχθεί με πέτρινους μαλακτήρες και ότι η αυξημένη 

περίοδος μάλαξης σε συνδυασμό με υψηλή θερμοκρασία μάλαξης δίνουν λιγότερο πικρή γεύση.

Οι  παράγοντες  οι  οποίοι  επιδρούν  και  μπορεί  να  επηρεάζουν  την  ποιότητα  του 

ελαιολάδου περιγράφονται παρακάτω  στα τέσσερα επιμέρους στάδια:
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Στάδιο 1: Κατά το σχηματισμό του ελαιολάδου στον καρπό

Ποικιλία: Η ποικιλία του ελαιοκάρπου συνδέεται έμμεσα με την ποιότητα του ελαιολάδου και 

ιδιαίτερα με τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του (οσμή και γεύση). Υπάρχουν ποικιλίες οι 

οποίες  δίνουν  ελαιόλαδο  με  καλύτερα  οργανοληπτικά  χαρακτηριστικά  από  άλλες,  για 

παράδειγμα στην Ελλάδα οι ελιές της Άμφισσας οι ‘χοντροελιές’ είναι κυρίως επιτραπέζιες ενώ 

οι μικρόκαρπες ελιές δίνουν εξαιρετικής ποιότητας λάδι.

Κλίμα: Το κλίμα της περιοχής όπου καλλιεργείται η ελιά επηρεάζει επίσης τα οργανοληπτικά 

χαρακτηριστικά  του  ελαιολάδου.  Ελαιόδεντρα τα  οποία  καλλιεργούνται  σε  ορεινές  περιοχές 

παράγουν  λάδι  με  ιδιαίτερα  ευχάριστη  γεύση  σε  σχέση  με  εκείνα  των  πεδινών  περιοχών. 

Αναλύσεις ελαιολάδων τα οποία προέρχονται από ελαιόδεντρα δροσερών περιοχών έδειξαν ότι 

σε  αυτά  υπάρχουν  περισσότερα  λιπαρά  οξέα  με  διπλούς  δεσμούς,  συγκρινόμενα  με  τα 

ελαιόλαδα  που  παράγονται  σε  θερμές  και  ξηρές  περιοχές.  Έτσι  τα  ελαιόλαδα  των  βόρειων 

Μεσογειακών  χωρών  είναι  πιο  λεπτόρρευστα  από  τα  ελαιόλαδα  των  νότιων  Μεσογειακών 

χωρών,  γιατί  τα  πρώτα  είναι  πλούσια  σε  υγρά  γλυκερίδια  (μεγάλη  περιεκτικότητα  σε 

πολυακόρεστα οξέα) ενώ τα δεύτερα είναι πλούσια σε στέρεα γλυκερίδια. Γενικά, σε περιοχές 

με μεγάλη ηλιοφάνεια, η παρουσία των αρωματικών συστατικών είναι μεγάλη και η ποιότητα 

του ελαιόλαδου εκλεκτή.

Έδαφος: Τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του ελαιολάδου επηρεάζονται αισθητά και από τη 

σύσταση του εδάφους που καλλιεργείται η ελιά καθώς και από την καλλιεργητική τεχνική που 

χρησιμοποιείται  (πότισμα,  κλάδεμα,  λίπανση).  Σε  εδάφη  ξηρά  και  ασβεστολιθικά  τα 

ελαιόδεντρα δίνουν ελαιόλαδο πλουσιότερο σε αρωματικά συστατικά (πιο νόστιμο λαδί) από ότι 

σε εδάφη υγρά και αργιλώδη. Εδάφη πλούσια σε φώσφορο και κάλιο επιταχύνουν την ωρίμανση 

του  ελαιοκάρπου  και  βελτιώνουν  αισθητά  τη  ποιότητα  του  ελαιολάδου.  Γενικά,  στα 

ασβεστολιθικά εδάφη οι ελιές παράγουν ελαιόλαδο λεπτόρρευστο, ενώ στα αργιλώδη εδάφη οι 

ελιές δίνουν παχύρρευστο λάδι.

Στάδιο 2: Από το σχηματισμό του έως και το χρόνο συγκομιδής του ελαιόκαρπου

Η ποιότητα του ελαιολάδου, κατά το χρόνο παραμονής του ελαιόκαρπου στο δέντρο μπορεί να 

επηρεαστεί από την επίδραση των παρακάτω παραγόντων:

Εντομολογικές  και  Μυκητολογικές  Προσβολές:  Κάθε  προσβολή  του  ελαιοκάρπου,  από 

έντομα  οι  μύκητες,  προκαλεί  άμεσα  ή  έμμεσα  αλλοίωση  στη  ποιότητα  του  ελαιολάδου 

(ιδιαίτερα  στα  οργανοληπτικά  χαρακτηριστικά  του).  Από  εντομολογικές  προσβολές  τη 

μεγαλύτερη  ζημιά  προκαλεί  ο  δάκος,  ενώ  από  τις  μυκητολογικές  προσβολές  μεγαλύτερη 
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αλλοίωση προκαλεί το γλοιοσπόριο. Γενικά, κάθε είδους προσβολή η οποία προκαλεί λύση στη 

συνέχεια  των  κυττάρων  του  καρπού,  δημιουργεί  προϋποθέσεις  για  μια  σειρά  βιοχημικών 

αντιδράσεων οι οποίες οδηγούν στην αλλοίωση της ποιότητας του ελαιολάδου. Επομένως, η 

φυτοϋγιεινή προστασία του ελαιοκάρπου συντελεί σημαντικά στη βελτίωση της ποιότητας του 

περιεχόμενου λαδιού.

Χρόνος  Συγκομιδής  Ελαιοκάρπου:  Είναι  διαπιστωμένο  ότι  το  άριστο  των  ποιοτικών 

χαρακτηριστικών του ελαιολάδου συναντάται σε ελαιόκαρπο ο οποίος βρίσκεται στο στάδιο της 

φυσιολογικής ωριμότητας ( ¾ καρπού είναι μοβ και ¼ πράσινο). Ο άγουρος ελαιόκαρπος δίνει 

ελαιόλαδο με έντονο πράσινο χρώμα και πικρίζουσα γεύση. Η παράταση της παραμονής του 

ελαιοκάρπου στο ελαιόδεντρο έχει σαν συνέπεια τη μείωση των αρωματικών συστατικών του 

ελαιολάδου, την αύξηση της οξύτητας και την αλλαγή του χρώματος του.

Σε έρευνα που έγινε σε μια ποικιλία ελαιολάδου, το οποίο προέρχεται από διαφορετικές 

περιοχές (Ισπανία) χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος HPLC, για την ανάλυση φαινολικών ενώσεων 

και τοκοφερολών. Παρατηρήθηκε ότι η συγκομιδή του ελαιοκάρπου που έγινε στη αρχή της 

σεζόν σε  σχέση με  αυτά που  οι  ελιές  συλλέχθηκαν  στο  τέλος  της  σεζόν,  είχαν  υψηλότερο 

περιεχόμενο σε φαινολικές ενώσεις. Επίσης φαίνεται ότι η διαφορετική γεωγραφική περιοχή των 

ελαιοκάρπων δεν επηρέασε τη σύσταση του.

Τρόποι Συγκομιδής: Η συγκομιδή του καρπού των ελαιοποιήσιμων ποικιλιών γίνεται, είτε από 

το  δέντρο,  είτε  από  το  έδαφος  μετά  από  φυσιολογική  πτώση.  Τα  διάφορα  μέσα  τα  οποία 

χρησιμοποιούνται για το ραβδισμό, χτένισμα κλπ., επηρεάζουν την ποιότητα του ελαιολάδου 

ανάλογα με τα τραύματα που προκαλούν στο καρπό. Τα κτυπημένα σημεία των καρπών, σε 

συνθήκες ακατάλληλης αποθήκευσης, αποτελούν εστίες μόλυνσης και ανάπτυξης μυκήτων. Η 

αλλοίωση της  ποιότητας  του  ελαιόλαδου όταν  ο  ελαιόκαρπος  μαζεύεται  κατευθείαν  από το 

έδαφος, μετά από φυσιολογική πτώση, είναι πολύ μεγάλη και συνδέεται άμεσα:

• με την αύξηση της οξύτητας,

• με την έναρξη της οξείδωσης, και

• με την προσρόφηση δυσάρεστων οσμών (χώματος) από το έδαφος.

Έτσι  έχει  παρατηρηθεί  ότι  και  ο  τρόπος συγκομιδής  επηρεάζει  το χρώμα και  τη γεύση του 

ελαιολάδου.

Στάδιο 3: Κατά την επεξεργασία του ελαιόκαρπου στο ελαιουργείο

Μέσα  τοποθέτησης  και  διατήρησης  του  Ελαιοκάρπου  μέχρι  την  επεξεργασία:  Για  την 

αποθήκευση  του  ελαιοκάρπου  μετά  τη  συγκομιδή  χρησιμοποιούνται  είτε  σάκοι  από  νήμα 
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γιούτας  οι  οποίοι  επιτρέπουν  τον  επαρκή  αερισμό  του  ελαιοκάρπου  με  αποτέλεσμα  να 

αποφεύγεται η δημιουργία συνθηκών που ευνοούν την ανάπτυξη μυκήτων, είτε πλαστικοί σάκοι 

οι  οποίοι  υποβοηθούν  την  ανάπτυξη  μυκήτων  εξαιτίας  του  ασφυκτικού  περιβάλλοντος  που 

δημιουργείται. Εκτός από τους σάκους καλύτερες συνθήκες διατήρησης και αποθήκευσης του 

ελαιοκάρπου προσφέρουν τα τελάρα τα οποία είναι ανοιχτά από πάνω και έχουν οπές στις γύρω 

πλευρές, ώστε να αερίζεται ο καρπός.

Τοποθέτηση του ελαιοκάρπου στο ελαιουργείο σε σωρούς: Η τοποθέτηση του ελαιοκάρπου 

σε μεγάλους σωρούς στα ελαιουργεία μέχρι την έκθλιψη του, οδηγεί στη γρήγορη αλλοίωση της 

ποιότητας  του  ελαιόλαδου,  αφού  σε  ένα  τέτοιο  περιβάλλον  αναπτύσσονται  υψηλές 

θερμοκρασίες με αποτέλεσμα τη δημιουργία μυκήτων και την έντονη υδρολυτική αλλοίωση του 

ελαιολάδου.

Χρόνος αποθήκευσης του ελαιοκάρπου μέχρι την εξαγωγή του ελαιόλαδου: Η αποθήκευση 

του ελαιοκάρπου μέχρι την επεξεργασία του είναι αναπόφευκτη όπως αναπόφευκτες είναι και οι 

αλλοιώσεις σε αυτό το διάστημα. Αυτές οι αλλοιώσεις γίνονται σοβαρότερες όταν οι συνθήκες 

αποθήκευσης είναι ακατάλληλες, όταν ο ελαιόκαρπος είναι πληγωμένος ή όταν έχει προκληθεί 

από  φυσικούς  εχθρούς  ή  ασθένειες.  Σε  αυτό  το  χρονικό  διάστημα  σημειώνονται  ποικίλες 

ποιοτικές αλλοιώσεις που συνδέονται με την μείωση των αλδεϋδικών ενώσεων του ελαιολάδου, 

στις οποίες αποδίδεται το χαρακτηριστικό άρωμα του ελαιολάδου καθώς και των φαινολικών 

ενώσεων  κάτι  που  έχει  ως  αποτέλεσμα  την  αύξηση  της  ευπάθειας  του  ελαιολάδου  στην 

οξειδωτική τάγγιση.

Επεξεργασία  ελαιοκάρπου  στο  ελαιουργείο:  Κατά  την  επεξεργασία  του  ελαιοκάρπου  στο 

ελαιουργείο  είναι  δυνατόν  να  αλλοιωθεί  η  ποιότητα του  λαδιού  αν  δεν  δοθεί  η  κατάλληλη 

προσοχή στα παρακάτω σημεία:

 Το οξυγόνο με το οποίο έρχονται σε επαφή η ελαιοζύμη και το ελαιόλαδο (όσο γίνεται να 

περιοριστεί η επαφή με τον ατμοσφαιρικό αέρα)

 Η θερμοκρασία του νερού του οποίου προστίθεται στις διάφορες φάσεις επεξεργασίας να είναι 

χαμηλότερη  των  30ο C,  αφού  έχει  διαπιστωθεί  ότι  θερμοκρασίες  νερού  υψηλότερες  του 

προαναφερόμενου οριακού σημείου, προκαλούν καταστροφή των αρωματικών συστατικών του 

ελαιολάδου.

 Οι μεταλλικές επιφάνειες των μηχανημάτων του ελαιουργείου που έρχονται σε επαφή με την 

ελαιοζύμη πρέπει να είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτα υλικά.

Στάδιο 4: Κατά το χρόνο αποθήκευσης και διατήρησης του ελαιολάδου

σελ. 41



Αποθήκευση  Διατήρηση  ελαιολάδου:  Κατά  την  αποθήκευση  του  ελαιόλαδου  για  να  μην 

υπάρξουν ποιοτικές αλλοιώσεις πρέπει να δοθεί προσοχή σε παράγοντες όπως το οξυγόνο, η 

θερμοκρασία, το φως και ο περιέκτης. Ο περιέκτης για την καλύτερη αποθήκευση πρέπει να 

είναι  γυάλινος,  να  φυλάσσεται  στο  σκοτάδι  μακριά  από  υγρασία  και  να  είναι  καλά 

σφραγισμένος, ώστε το ελαιόλαδο να μην έρχεται σε επαφή με τον ατμοσφαιρικό αέρα. Τέλος 

πρέπει  να  αποθηκεύεται  για  όσο  γίνεται  μικρότερο  χρονικό  διάστημα  γιατί  η  ποιότητα  του 

ελαιόλαδου μειώνεται  με τη πάροδο του χρόνου εξαιτίας των οξειδωτικών και  υδρολυτικών 

υποβαθμίσεων που προκαλούν μερική απώλεια δευτερευόντων συστατικών του ελαιολάδου που 

είναι προστατευτικά για τον άνθρωπο. Σε μια πειραματική έρευνα που πραγματοποιήθηκε για να 

μελετήσει την επιρροή που έχει η έκθεση στο φως, στην ποιότητα του ελαιολάδου μετά από 12 

μήνες αποθήκευσης στο σκοτάδι, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα λάδια που αποθηκεύτηκαν 

στο  φως  είχαν  σημαντικά  χαμηλότερο  περιεχόμενο  σε  τοκοφερόλη,  καροτενοειδή  και 

χλωροφύλλη απ’ ότι τα λάδια που φυλάχτηκαν στο σκοτάδι. Συνολικά τα αποτελέσματα έδειξαν 

ότι τα λάδια που φυλάσσονται στα ράφια των καταστημάτων, όταν εκτίθενται σε φως, έχουν 

χαμηλότερη διάρκεια ζωής από ότι αυτά που είναι στο σκοτάδι. Επίσης φαίνεται ότι και μετά 

από  δύο  μήνες  μόνο  έκθεσης  του  λαδιού  που  εξετάστηκε,  στο  φως,  η  ποιότητα  του  έχει 

υποβαθμιστεί τόσο, ώστε να μην θεωρείται πια έξτρα παρθένο.21

Τα κριτήρια ποιότητας ελαιολάδου παρατίθεται συνοπτικά στον πίνακα που ακολουθεί.

Πίνακας 14: Συνοπτική λίστα κριτηρίων ποιότητας ελαιολάδου

Α/Α Κριτήριο
1. Προσυλλεκτικές μεταχειρίσεις:

 Ποικιλία
 Κλίμα
 Έδαφος
 Εντομολογικές - μυκητολογικές προσβολές
 Καλλιεργητικές πρακτικές

2. Συλλεκτικές και μετασυλλεκτικές μεταχειρίσεις:
  Συγκομιδή (στάδιο ωριμότητας, τραυματισμός κατά τη συγκομιδή)
  Μεταφορά και Αποθήκευση του ελαιοκάρπου (διάρκεια αποθήκευσης, συνθήκες)
  Εξαγωγή ελαιολάδου στο ελαιουργείο (τύπος ελαιουργείου, συνθήκες καθαριότητας)
  Αποθήκευση και Διατήρηση ελαιολάδου

3. Ποιοτικές κατηγορίες ελαιολάδου στο εμπόριο (εξαιρετικό παρθένο, παρθένο κ.α.)
4. ΠΟΠ - ΠΓΕ
5. Αλλοιώσεις ελαιολάδου
6. Σήμανση του ελαιολάδου
7. Κίνδυνοι που απειλούν το ελαιόλαδο
8. Ασφάλεια και υγιεινή των τροφίμων
9. Ιχνηλασιμότητα

21 F.Caponio,  M.T.B.,  A.Pasqualone, E.Sikorska, T.Gomes,  Influence of the exposure to light on extra virgin olive oil  quality 

during storage. 2005: p. 92-98.
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10. Επιλογή πρώτων υλών (ελαιόλαδο, βοηθητικές ύλες, υλικά συσκευασίας)
11. Ποιοτικοί δείκτες και χαρακτηριστικά του ελαιολάδου
12. Οργανοληπτική αξιολόγηση παρθένου ελαιολάδου
13. Σημεία ελέγχου κατά την τυποποίηση του ελαιολάδου

Η ποιότητα σχετικά με την οποία έχει γίνει προηγουμένως αναφορά και η γνησιότητα 

του ελαιολάδου προσδιορίζονται με βάση τα φυσικοχημικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά 

τους. Η ποιότητα του ελαιολάδου προσδιορίζεται με την οργανοληπτική αξιολόγηση (panel test) 

και  με  τη μέτρηση ορισμένων φυσικοχημικών παραμέτρων (οξύτητα,  αριθμός  υπεροξειδίων, 

συντελεστές απορρόφησης Κ270/Κ232/ΔΚ κ.α.).

Οι  υπόλοιπες  παράμετροι  ελέγχου  προσδιορίζονται  με  σκοπό  να  συγκεντρωθούν 

πληροφορίες για τη γνησιότητα του ελαιολάδου, δηλαδή μέσω αυτών ανιχνεύεται η παρουσία 

σπορελαίων ή άλλων ξένων ελαίων στο υπό εξέταση ελαιόλαδο (σύσταση λιπαρών οξέων, trans 

λιπαρά,  στερόλες  κ.α.).  Προσδιορίζονται  επιπροσθέτως,  ορισμένες  παράμετροι  όπως  τα 

μέταλλα,  οι  αρωματικοί  υδρογονάνθρακες  κ.α.  από  πιθανή  περιβαλλοντική  μόλυνση  το 

ελαιολάδου ή πυρυνελάιου.

1.2.3 Πιστοποίηση ελαιολάδου (ΠΟΠ/ ΠΓΕ- Βιολογικό)

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιμά τη σημαντικότητα που διαδραματίζει  η γεωργία για την 

οικονομία  της  Κοινότητας,  για  το  λόγο  αυτό  ενθαρρύνει  τη  διαφοροποίηση  της  γεωργική 

παραγωγής, έτσι ώστε να επιτευχθεί καλύτερη ισορροπία μεταξύ της προσφοράς και ζήτησης 

στις  αγορές.  Ενώ  παράλληλα  κρίνει  ότι  η  προώθηση  προϊόντων,  τα  οποία  παρουσιάζουν 

ορισμένα χαρακτηριστικά διαφοροποίησης μπορεί να αποτελέσει σημαντικό πλεονέκτημα για 

την αγροτική οικονομία, ιδίως στις μειονεκτικές ή απομακρυσμένες περιοχές, εξασφαλίζοντας 

αφενός τη βελτίωση του γεωργικού εισοδήματος και αφετέρου, τη συγκράτηση του αγροτικού 

πληθυσμού στις περιοχές αυτές. 

Επίσης  σύμφωνα  με  μια  σειρά  ερευνών  αγοράς  υπάρχει  ένας  σταθερά  αυξανόμενος 

αριθμός  καταναλωτών,  ο  οποίος  δίνει  προτεραιότητα,  όσον  αφορά  στη  διατροφή του,  στην 

ποιότητα και όχι στην ποσότητα. Η εν λόγω στροφή των καταναλωτών στα ποιοτικά προϊόντα 

πολλές  φορές  παίρνει  τη  μορφή  μεταξύ  άλλων  ζήτησης  γεωργικών  προϊόντων  ή  τροφίμων 

ορισμένης γεωγραφικής προέλευσης.   Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη από το 2000 έχει  θεσπίσει 

σχετική  οδηγία (2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η οποία με τη 

σειρά της τροποποιήθηκε από την οδηγία 2003/89/ΕΚ ΕΕ L 308 της 25.11.2003, σ. 15) για την 

προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την επισήμανση, την παρουσίαση 

και  τη  διαφήμιση  των  τροφίμων,  η  οποία  συμπεριλαμβάνει  και  τα  γεωργικά  προϊόντα  και 

τρόφιμα. 
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Παρόλα  αυτά  έκρινε  ότι  λόγω  της  ιδιοτυπίας  των  γεωργικών  προϊόντων   και  των 

τροφίμων ήταν απαραίτητο να θεσπιστούν ειδικές συμπληρωματικές διατάξεις για τα γεωργικά 

προϊόντα  τα  οποία  προέρχονται  από  μια  οριοθετημένη  γεωγραφική  περιοχή,  οι  οποίες  θα 

απαιτούν από τους  παραγωγούς να χρησιμοποιούν συγκεκριμένα  και  κατάλληλα σύμβολα ή 

ενδείξεις  στη  συσκευασία  τους,  αφενός  για  να  καταστεί  ευκολότερη  η  αναγνώριση  των 

προϊόντων από τους καταναλωτές,  με την ανάλογη ενίσχυση της αξιοπιστίας των προϊόντων 

αυτών απέναντι στο καταναλωτικό κοινό, αφετέρου για να διευκολύνονται οι έλεγχοι. 

Για τους λόγους αυτούς η Ευρωπαϊκή Ένωση προέβη στη θέσπιση σχετικής οδηγίας υπό 

τον  αριθμό  ΕΚ  510/2006  περί  της  προστασίας  Γεωγραφικών  Ενδείξεων  και  Ονομασίας 

προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και στην ψήφιση Κανονισμού υπ’ αριθ.  ΕΚ 1898/2006 

της Επιτροπής της 14 Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής 

του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006. Ενώ τέλος τις 18/10/2007 προέβη στη δημοσίευση του 

κανονισμού υπ’ αριθμ.1216/2007 της Επιτροπής με στόχο την θέσπιση λεπτομερειών κανόνων 

εφαρμογής  του  κανονισμού  ΕΚ  509/2006  για  τα  γεωργικά  προϊόντα  και  τρόφιμα  που 

χαρακτηρίζονται ως εγγυημένα παραδοσιακά ιδιότυπα προϊόντα.

Στα πλαίσια λοιπόν των παραπάνω αναφερόμενων κανονισμών έχει επιβάλλει ενδείξεις 

αναγνώρισης  ποιότητας  για  ορισμένες  κατηγορίες  προϊόντων  μεταξύ  των  οποίων  και  το 

ελαιόλαδο. Οι εν λόγω ενδείξεις είναι η Π.Ο.Π.= Προστατευμένη Ονομασία Προέλευσης και η 

Π.Γ.Ε.= Προστατευμένη Γεωγραφική Ένδειξη. Για να τύχουν αναγνώρισης της ένδειξης Π.Ο.Π., 

τα  προϊόντα  πρέπει  να  παράγονται,  επεξεργάζονται  και  μεταποιούνται  σε  μια  οριοθετημένη 

περιοχή που διαθέτει και αναγνωρισμένη μέθοδο-πρακτική. 

Από  την  άλλη  πλευρά,  για  την  ένδειξη  Π.Γ.Ε.,  τα  κριτήρια  είναι  πιο  χαλαρά  και 

απαιτείται σαφής σχέση του προϊόντος, σε ένα τουλάχιστον στάδιο της διαδικασίας παραγωγής, 

επεξεργασίας ή μεταποίησης με την οριοθετημένη περιοχή. 

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του ΕΚ 510/2006 ως ονομασία προέλευσης ορίζεται το όνομα 

μια περιοχής, ενός συγκεκριμένου τόπου ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μιας  χώρας, το οποίο 

χρησιμοποιείται  για  την  περιγραφή  ενός  γεωργικού  προϊόντος  ή  ενός  τροφίμου,  το  οποίο 

κατάγεται  από  τη  συγκεκριμένη  περιοχή,  τόπο  ή  χώρα,  του  οποίου  η  ποιότητα  ή  τα 

χαρακτηριστικά  οφείλονται  αποκλειστικά  στο  ιδιαίτερο  γεωγραφικό  περιβάλλον,  το  οποίο 

περιλαμβάνει τους εγγενείς φυσικούς και ανθρώπινους παράγοντες και του οποίου η παραγωγή, 

η μεταποίηση και η επεξεργασία πραγματοποιούνται στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή.

Ενώ ως «γεωγραφική ένδειξη» ορίζεται  το όνομα μιας περιοχής,  ενός συγκεκριμένου 

τόπου ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μιας χώρας, το οποίο χρησιμοποιείται για την περιγραφή 

ενός  γεωργικού  προϊόντος  ή  ενός  τροφίμου,  το  οποίο  κατάγεται  από την εν  λόγω περιοχή, 
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συγκεκριμένο τόπο ή την εν λόγω χώρα και του οποίου η συγκεκριμένη ποιότητα, η φήμη ή 

άλλα χαρακτηριστικά του μπορούν να αποδοθούν στην εν λόγω γεωγραφική καταγωγή  και του 

οποίου  μέρος  ή  το  σύνολο  της  διαδικασίας,  παραγωγής,  μεταποίησης  ή  επεξεργασίας 

πραγματοποιούνται στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή.  

Ο έλεγχος και η πιστοποίηση των Προϊόντων Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) και των 

Προϊόντων Γεωγραφικής Ένδειξης έχουν ανατεθεί σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 

261611-  22-03-2007,  που  δημοσιεύθηκε  στο  ΦΕΚ  υπ’  αριθμόν  406Β/  22-03-2007,  στον 

Οργανισμό Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (ΟΠΕΓΕΠ). Ο ΟΠΕΓΕΠ με 

διακριτικό  τίτλο  AGROCERT,   είναι  Νομικό  Πρόσωπο Ιδιωτικού  Δικαίου  του  Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Ν. 2637/98). Ειδικότερα, ο ΟΠΕΓΕΠ σε συνεργασία με 

τις  κατά  τόπους  Διευθύνσεις  Αγροτικής  Οικονομίας  και  Κτηνιατρικής  των  Περιφερειακών 

Ενοτήτων ,αναλαμβάνει :

 Να ελέγχει και να διασφαλίζει ότι τα γεωργικά προϊόντα και τα τρόφιμα που τίθενται στην 

αγορά  φέρουν  τις  καταχωρημένες  ονομασίες  ΠΟΠ  και  ΠΓΕ,  συμμορφώνονται  προς  τις 

απαιτήσεις της κείμενης κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας

 Να πιστοποιεί  τα εν λόγω προϊόντα και να χορηγεί την άδεια χρήσης των ενδείξεων, του 

κοινοτικού συμβόλου και της σήμανσης πιστοποίησης του ΟΠΕΓΕΠ

 Να ελέγχει στα σημεία χονδρικής και λιανικής πώλησης ή και διάθεσης, την ορθή χρήση των 

ενδείξεων «ΠΟΠ» και «ΠΓΕ», του κοινοτικού συμβόλου καθώς και της σήμανσης πιστοποίησης

 Να εγκρίνει  τα αιτήματα ενδιαφερομένων για την παραγωγή και  τοποθέτηση στην αγορά 

κατοχυρωμένων γεωργικών προϊόντων και τροφίμων που φέρουν τις ενδείξεις ΠΟΠ και ΠΓΕ , 

να καταρτίζει και να τηρεί το «Μητρώο δικαιούχων χρήσης ΠΟΠ και ΠΓΕ»

 Να ενημερώνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τα αποτελέσματα των 

ελέγχων του καθώς και τα μέτρα που έλαβε για τη διενέργεια αυτών.

Σύμφωνα με την AGROCERT, δηλαδή τον Οργανισμό Πιστοποίησης και  Επίβλεψης 

Γεωργικών Προϊόντων (ΟΠΕΓΕΠ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μέχρι 

σήμερα στην Ελλάδα έχουν αναγνωριστεί σύμφωνα με την Κοινοτική Νομοθεσία 93 Ελληνικά 

προϊόντα ΠΟΠ και  προϊόντα ΠΓΕ από τα οποία τα 27 είναι  ελαιόλαδα και  τα 10 αφορούν 

επιτραπέζιες ελιές. Από τα 27 ελαιόλαδα που έχουν αναγνωριστεί από την AGROCERT τα 15 

έχουν λάβει αναγνώριση Προστατευμένης Ονομασίας Προέλευσης και τα υπόλοιπα 12 έχουν 

λάβει αναγνώριση Προστατευμένη Γεωγραφική Ένδειξη. Στους παρακάτω πίνακες 15 και 16 

γίνεται η αναλυτική καταγραφή των 27 ελαιολάδων που έχουν αναγνωριστεί.
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Πίνακας 15: Ελληνικά Ελαιόλαδα που έχουν λάβει αναγνώριση ΠΟΠ

Α/Α Ελαιόλαδο Κατηγορία Δημοσιευμένες Προδιαγραφές
1 Βιάννος Ηρακλείου Κρήτης ΠΟΠ 379576 / 23-08-1993 (ΦΕΚ 677/2-09-93)
2 Λυγουριό Ασκληπιείου ΠΟΠ 440327 / 15-11-1993 (ΦΕΚ 871/26-11-93)
3 Βόρειος Μυλοπόταμος Ρεθύμνης Κρήτης ΠΟΠ 415116 / 28-09-1993 (ΦΕΚ 769/30-09-93)
4 Κροκεές Λακωνίας ΠΟΠ 317738 / 18-01-1994 (ΦΕΚ 24/18-01-94)
5 Πέτρινα Λακωνίας ΠΟΠ 317714 / 14-01-1994 (ΦΕΚ 17/14-01-94)
6 Κρανίδι Αργολίδας ΠΟΠ 315790 / 14-01-1994 (ΦΕΚ 15/14-01-94)
7 Πεζά Ηρακλείου Κρήτης ΠΟΠ 371573 / 19-07-1993 (ΦΕΚ 574/2-08-93)
8 Αρχάνες Ηρακλείου Κρήτης ΠΟΠ 371575 / 19-07-1993 (ΦΕΚ 575/2-08-93)
9 Καλαμάτα ΠΟΠ 379567 / 20-08-1993 (ΦΕΚ 821/7-10-93)
10 Κολυμβάρι Χανίων ΠΟΠ 371571 / 19-07-1993 (ΦΕΚ 574/2-08-93)
11 Σητεία Λασιθίου Κρήτης ΠΟΠ 440339 / 18-11-1993 (ΦΕΚ 878/6-12-93)
12 Αποκορώνας Χανίων Κρήτης ΠΟΠ 440338 / 18-11-1993 (ΦΕΚ 878/6-12-93)
13 Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Θραψανό ΠΟΠ C241 / 2001
14 Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Τροιζηνία ΠΟΠ C128 / 2006
15 Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Σέλινο 

Κρήτης
ΠΟΠ C232 / 2009 (L118/2010)

Πίνακας 16: Ελληνικά Ελαιόλαδα που έχουν λάβει αναγνώριση ΠΓΕ

Α/Α Ελαιόλαδο Κατηγορία Δημοσιευμένες Προδιαγραφές
1 Φοινίκι Ματθαίος ΠΓΕ C180 / 2001
2 Άγιος Ματθαίος ΠΓΕ C321 / 2003
3 Λακωνία ΠΓΕ 444282 / 23-12-1993 (ΦΕΚ 955/31-12-93)
4 Χανιά Κρήτης ΠΓΕ 379563 / 20-08-1993 (ΦΕΚ 821/7-10-93)
5 Κεφαλονιά ΠΓΕ 315782 / 14-01-1994 (ΦΕΚ 15/14-01-94)
6 Ολυμπία ΠΓΕ 392926 / 31-08-1993 (ΦΕΚ 745/27-09-93)
7 Λέσβος ή Μυτιλήνη ΠΓΕ 371579 / 19-07-1993 (ΦΕΚ 575/2-08-93)
8 Πρέβεζα ΠΓΕ 440329 / 15-11-1993 (ΦΕΚ 871/26-11-93)
9 Ρόδος ΠΓΕ 315783  /14-01-1994 (ΦΕΚ 15/14-01-94)
10 Θάσος ΠΓΕ 440305 / 11-11-1993 (ΦΕΚ 871/26-11-93)
11 Σάμος ΠΓΕ 371572 / 19-07-1993 (ΦΕΚ 574/2-08-93)
12 Ζάκυνθος ΠΓΕ 379565 / 20-08-1993 (ΦΕΚ 669/2-09-93)

1.2.4 Διατροφική αξία ελαιολάδου

Το ελαιόλαδο και  το  σησαμέλαιο  είναι  τα  μόνα φυτικά  έλαια  τα  οποία  μπορούν να 

καταναλωθούν αμέσως μετά την παραλαβή τους χωρίς καμιά χημική επεξεργασία. Στη μορφή 

αυτή, το ελαιόλαδο διατηρεί τα σπουδαία συστατικά (γευστικά, αρωματικά, κλπ.) που περιέχει 

όταν βρίσκεται στον ελαιόκαρπο, τα οποία και του προσδίδουν ιδιαίτερη γεύση και θρεπτική 

αξία και το κάνουν να ξεχωρίζει από τα άλλα φυτικά έλαια.

Πρέπει να τονίσουμε ότι ενώ η βιολογική και η θρεπτική του αξία υπερτερούν έναντι των 

άλλων φυτικών ελαίων, η θερμιδική του αξία είναι ίδια. Δηλαδή το ελαιόλαδο όπως κάθε άλλη 

λιπαρή ύλη, φυτικής ή ζωικής προέλευσης, αποδίδει στον οργανισμό τον ίδιο αριθμό θερμίδων 

που  είναι  9,3  για  κάθε  γραμμάριο.  Άρα  οι  θεωρίες  για  τα  λάϊτ  (ελαφριά)  σπορέλαια  που 

πιστεύεται ότι περιέχουν λιγότερες θερμίδες δεν ευσταθούν και οι καταναλωτές δεν πρέπει να 

παρασύρονται από τις παραπλανητικές διαφημίσεις.
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Το ελαιόλαδο αποτελεί εδώ και αιώνες ένα βασικό είδος διατροφής για τους κατοίκους 

των χωρών γύρω από τη Μεσόγειο. Για τους λαούς αυτούς η λιπαρή αυτή ύλη και το δέντρο από 

το οποίο προέρχεται έχουν εξαιρετικά μεγάλη σημασία καθώς σχετίζονται με την παράδοση, την 

ποίηση,  την  ιστορία  και  τη  μυθολογία.  Για  τους  άλλους  λαούς,  έξω  από  τη  λεκάνη  της 

Μεσογείου,  το  ελαιόλαδο  ήταν  μέχρι  την  τελευταία  εικοσαετία  ένα  είδος  μόνον  για  τους 

καλοφαγάδες  (gourmet),  μια  εξωτική  γεύση.  Με  τις  έρευνες  όμως  που  έχουν  γίνει  για  τη 

διατροφική του αξία, το ελαιόλαδο έχει αποκτήσει σήμερα μια μεγάλη δημοτικότητα σχεδόν σε 

όλες τις ηπείρους. Σε πάρα πολλές χώρες (ΗΠΑ, Αυστραλία, Καναδάς, χώρες της Κεντρικής και 

Βόρειας Ευρώπης, Κίνα και Ιαπωνία) το ελαιόλαδο είναι πια γνωστό, υπάρχουν δε πάρα πολλοί 

ειδικοί στη διατροφή που το συστήνουν ως ένα ιδιαίτερα υγιεινό προϊόν. Κατά καιρούς έχουν 

διατυπωθεί διάφορες απόψεις για τη βιολογική και διατροφική αξία του ελαιόλαδου. Σήμερα 

γίνεται  σχεδόν καθολικά δεκτό ότι  μια δίαιτα που χαρακτηρίζεται  από μεγάλη κατανάλωση 

ελαιόλαδου μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην προστασία από διάφορες ασθένειες, όπως οι 

καρδιαγγειακές παθήσεις και ορισμένες μορφές καρκίνου. 

Οι ξεχωριστές ιδιότητες του ελαιολάδου οφείλονται στην σύνθεση του και στον τρόπο 

παραλαβής του από τον ελαιόκαρπο που γίνεται χωρίς τη χρήση χημικών μέσων. Ορισμένα από 

τα σπουδαία συστατικά του ελαιολάδου, είναι τα παρακάτω:

Λιπαρά οξέα

Από τα λιπαρά οξέα ξεχωρίζει το μονοακόρεστο ελαϊκό, το οποίο βρίσκεται σε μεγάλο 

ποσοστό στο ελαιόλαδο και το διαφοροποιεί από τα σπορέλαια που περιέχουν πολυακόρεστα 

(λινελαϊκό, λινολενικό) σε μεγάλο ποσοστό. Γι' αυτό άλλωστε το ελαιόλαδο είναι γνωστό ως 

μονοακόρεστο  ενώ τα  σπορέλαια  ως  πολυακόρεστα  έλαια.  Σημαντικό  ρόλο  διαδραματίζουν 

επίσης το λινελαϊκό και το λινολενικό που βρίσκονται σε μικρά ποσοστά. Η συνύπαρξη αυτών 

των τριών οξέων σε ιδανική αναλογία στο ελαιόλαδο του προσδίδουν ιδιαίτερη βιολογική αξία.

Παρά  το  γεγονός  ότι  γίνεται  αναφορά  στα  λιπαρά  οξέα  στο  κεφάλαιο  της  χημικής 

σύνθεσης του ελαιολάδου κρίνεται απαραίτητο να αναφερθούμε στην βασική δομή των οξέων 

αυτών και στο παρόν κεφάλαιο για να γίνει  πιο κατανοητός ο ρόλος τους.  Τα  λιπαρά οξέα 

αποτελούνται από μια αλυσίδα ατόμων υδρογόνου και άνθρακα με μία καρβοξυλική ομάδα στην 

άκρη. Σημαντικό χαρακτηριστικό των λιπαρών οξέων είναι το επίπεδο κορεσμού της μοριακής 

αλυσίδας.  Όταν  υπάρχουν  αρκετά  υδρογόνα  για  να  κορεστούν  και  οι  τέσσερις  μονάδες 

συγγενείας του άνθρακα, τότε το λιπαρό οξύ είναι  κορεσμένο. Το μόριο του παλμιτικού οξέος 

που αποδίδεται παρακάτω, είναι ένα παράδειγμα κορεσμένου οξέος.
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Παλμιτικό οξύ

Όταν δεν υπάρχουν αρκετά υδρογόνα για να κορεστούν όλες οι μονάδες συγγενείας του 

άνθρακα τότε δημιουργούνται οι ακόρεστοι διπλοί δεσμοί. Στην περίπτωση που υπάρχει ένας 

μόνο  ακόρεστος  διπλός  δεσμός  στο  μόριο,  το  οξύ  είναι  μονοακορεστο.  Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα αποτελεί το ελαϊκό, που όπως προαναφέρθηκε, είναι το κύριο οξύ του ελαιολάδου.

Ελαϊκό οξύ

Όταν υπάρχουν δύο ή περισσότεροι ακόρεστοι διπλοί δεσμοί το οξύ είναι πολυακόρεστο. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το λινελαϊκό με δύο ακόρεστους διπλούς δεσμούς. Το οξύ 

αυτό βρίσκεται σε σχετικά μεγάλο ποσοστό στα σπορέλαια, αλλά στο ίδιο περίπου ποσοστό στο 

ελαιόλαδο και στο μητρικό γάλα.

Λινελαϊκό οξύ 

 

Βιταμίνες

Σημαντικός  είναι  ο  αντιοξειδωτικός  ρόλος  της  βιταμίνης  Ε  (α-τοκοφερόλη)  που 

συναντάται  στο ελαιόλαδο. Επίσης η βιταμίνη Ε παρουσιάζει προστατευτική δράση προς τη 

βιταμίνη  Α,  δηλαδή  βοηθάει  μια  ορισμένη  ποσότητα  της  να  δράσει  περισσότερο  χρόνο.  Η 

βιταμίνη Α είναι απαραίτητη στον άνθρωπο για την ομαλή του ανάπτυξη, την καλή όραση, τη 

διατήρηση του δέρματος υγιούς, κλπ. Η προβιταμίνη της βιταμίνης Α, είναι το β-καροτένιο που 

συναντάται σε ικανοποιητικά ποσοστά στο ελαιόλαδο.

Φαινόλες

Πρόκειται για αντιοξειδωτικές ουσίες που βρίσκονται στο ελαιόλαδο και προστατεύουν 

τα κύτταρα από το οξειδωτικό στρες, το ενεργό οξυγόνο και τις ελεύθερες ρίζες. Οι τελευταίες 

ευθύνονται για τη βλάβη του DNA και την καταστροφή των ακόρεστων λιπαρών οξέων των 
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μεμβρανών Θεωρούνται ως οι πρωταρχικοί παράγοντες διαφόρων σοβαρών νόσων όπως είναι ο 

καρκίνος.

Υδρογονάνθρακες

Ο κύριος  υδρογονάνθρακας που συναντάται  στο ελαιόλαδο είναι  το σκουαλενιο,  ένα 

τριτερπένιο,  ενδιάμεσο  προϊόν  της  βιοσυνθετικής  οδού  της  χοληστερόλης.  Εκτός  από  το 

σκουαλενιο  υπάρχουν  και  άλλοι  υδρογονάνθρακες,  όπως  το  β-καροτένιο  που  αναφέρθηκε 

προηγούμενα. Τα αποτελέσματα της πλειοψηφίας των μελετών δείχνουν ότι το σκουαλενιο που 

λαμβάνεται  από  την  διατροφή  έχει  αντικαρκινογόνο  δράση.  Επίσης  διαδραματίζει  ένα 

σημαντικό ρόλο ως ένα ισχυρό κατασταλτικό στη δράση του οξυγόνου.  Συμβάλλει  δε στην 

υγεία των ματιών και ειδικά στα ευαίσθητα σημεία του αμφιβληστροειδούς.

Στερόλες

Οι  στερόλες  είναι  απαραίτητο  συστατικό  των  μεμβρανών.  Στο  ελαιόλαδο  υπάρχουν 

διάφορες  στερόλες  οι  οποίες  παρουσιάζουν  αντικαρκινογόνο  δράση.  Ειδικότερα  η  β-

σιτοστερόλη  που  συναντάται  σε  μεγάλο  ποσοστό  στο  ελαιόλαδο  ενδέχεται  να  έχει 

αντικαρκινογόνο  δράση.  Γενικά  από  τα  συστατικά  του  ελαιολάδου  που  απαρτίζουν  το 

ασαπωνοποίητο  μέρος  του,  το  σκουαλενιο  και  οι  στερόλες  φαίνεται  να  παρουσιάζουν 

μεγαλύτερη αντικαρκινογόνο δράση.

Η  διατροφική  αξία  του  ελαιολάδου  στηρίζεται  σε  δύο  κατηγορίες  παραγόντων:  τη 

σύσταση σε λιπαρά οξέα και  τη περιεκτικότητα σε φυσικά αντιοξειδωτικά.  Σήμερα υπάρχει 

πληθώρα δημοσιεύσεων σχετικά με το διατροφικό ρόλο του ελαιόλαδου, που άρχισε πλέον να 

γίνεται  αντικείμενο  εκμετάλλευσης.  Πολλοί  έμποροι  ή  παραγωγοί  (πχ.  σε  άλλα  κράτη) 

προσπαθούν  να  εκμεταλλευθούν,  για  λόγους  διαφήμισης,  τις  αρετές  του  ελαιόλαδου  με 

διάφορους  ισχυρισμούς  στα  επισήματα  (πχ.  πατατάκια  υγιεινά  που  έχουν  τηγανισθεί  σε 

ελαιόλαδο),  πράγμα  που  υπαινίσσεται  μια  ανώτερη  διατροφική  αξία.  Έχει  επίσης 

παρασκευασθεί με βιοτεχνολογικές μεθόδους έλαιο από ηλιόσπορο που έχει ακριβώς την ίδια 

σύσταση σε λιπαρά οξέα με εκείνη του ελαιόλαδου. Τέτοια προϊόντα διαφημίζονται επίσης ότι 

έχουν τα πλεονεκτήματα του ελαιόλαδου. 

Όπως φαίνεται από τα παραπάνω, το ελαιόλαδο έχει χάσει πλέον τη μοναδικότητα του 

όσον αφορά τη σύσταση σε λιπαρά οξέα. Ευτυχώς, είναι πλούσιο σε ήσσονα συστατικά που 

συμβάλλουν στη διατήρηση της ιδιαίτερης θέσης που έχει στο σύνολο των λιπαρών υλών. Η 

παρουσία ορισμένων ησσόνων συστατικών σχετίζεται με ένα άλλο μοναδικό χαρακτηριστικό, το 

ότι  δηλαδή  το  ελαιόλαδο  στη  φυσική  του  μορφή  (παρθένο  ελαιόλαδο)  παρασκευάζεται  με 
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τεχνικές που είναι περίπου ίδιες με εκείνες που χρησιμοποίησε ο άνθρωπος ακόμη και στην 

αρχαία  εποχή.  Η μέθοδος  με  τις  κλασικές  πρέσες  βασίζεται  στην  ίδια  αρχή  με  τις  αρχαίες 

τεχνολογίες. Τα φυγοκεντρικά συστήματα (είτε το σύστημα των δύο φάσεων είτε το σύστημα 

των τριών φάσεων) επίσης δεν διαφέρουν πολύ, γιατί είναι καθαρά μηχανικές διεργασίες που 

δεν επιφέρουν καμιά χημική μεταβολή. Αντίθετα, αναδεικνύουν τα φυσικά χαρακτηριστικά του 

προϊόντος και κυρίως τη γεύση και τα εξίσου μοναδικά οργανοληπτικά του χαρακτηριστικά τα 

οποία μέχρι τώρα δεν έχει απομιμηθεί η σύγχρονη τεχνολογία. 

Τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του ελαιόλαδου αποτελούν ένα σοβαρό πρόβλημα 

για τους καταναλωτές. Για όσους έχουν μια εξοικείωση με τη γεύση του ελαιόλαδου, ορισμένα 

πράγματα θεωρούνται αυτονόητα. Για τους ξένους όμως, που δεν είναι συνηθισμένοι στη γεύση 

του, η οργανοληπτική αντίληψη μπορεί να είναι διαφορετική. Το ελαιόλαδο είναι πολύ πλούσιο 

σε  παράγοντες  που  καθορίζουν  το  άρωμα  και  τη  γεύση  του.  Για  τη  διευκόλυνση  της 

οργανοληπτικής εξέτασης και την έκφραση των αποτελεσμάτων με ενιαίο τρόπο έχει προταθεί 

ένας τροχός. Όπως φαίνεται και στο σχήμα οι παράμετροι τοποθετούνται σε τρία διαφορετικά 

τμήματα. Το ένα περιλαμβάνει τα χαρακτηριστικά της εμφάνισης, το δεύτερο περιλαμβάνει τα 

χαρακτηριστικά που έχουν σχέση με την αίσθηση και το στόμα και το τρίτο και μεγαλύτερο 

συνδέεται με τα χαρακτηριστικά της γεύσης και της οσμής. Ο εσωτερικός κύκλος του τροχού 

υποδιαιρείται σε υποπαραμέτρους, οι οποίες συνήθως δεν γίνονται αντιληπτές από όλους τους 

καταναλωτές.  Αυτό  οφείλεται  στο  πλούσιο  χημικό  κόσμο  του  ελαιολάδου.  Οι  επιστήμονες 

προσπαθούν  να  προσδιορίσουν  κάποιους  λόγους  μεταξύ  ευνοϊκών  πτητικών  ενώσεων  (πχ. 

εξανάλες) και ανεπιθύμητων παραμέτρων που περιέχει το ελαιόλαδο (πχ. επτανάλη, οκτανάλη, 

δεκαδιενάλη  κλπ.),  προκειμένου  να  καθιερωθεί  ένας  αντικειμενικός  τρόπος  εκτίμησης  και 

έκφρασης της οργανοληπτικής  ποιότητας,  αλλά η διαδικασία είναι  αρκετά σύνθετη  και  κάτι 

τέτοιο δεν έχει μέχρι τώρα επιτευχθεί. 
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Εικόνα 1. Οργανοληπτικός Τροχός Παρθένου Ελαιόλαδου

Για να γίνει κατανοητή η βιολογική αξία του ελαιολάδου, είναι απαραίτητη μια εισαγωγή 

σχετικά με τη σημασία του ακόρεστου χαρακτήρα των λιπαρών υλών και το ρόλο των φυσικών 

αντιοξειδωτικών. 

Σύμφωνα με τις τρέχουσες αντιλήψεις στο χώρο της διατροφής, τα κορεσμένα λιπαρά 

οξέα  που  υπάρχουν  στο  κρέας,  στο  βούτυρο  και  γενικά  στα  ζωικά  τρόφιμα  θεωρούνται 

ανεπιθύμητα. Πιστεύεται ότι ελαττώνουν την καλή χοληστερόλη (χοληστερόλη HDL), πιθανώς 

αυξάνουν  την  κακή  χοληστερόλη  (LDL  χοληστερόλη),  προκαλούν  αύξηση  στην  πίεση  του 

αίματος και πιθανώς κινδύνους θρόμβωσης. Ανάλογα μειονεκτήματα αποδίδονται σε λιπαρές 

ύλες, όπως μαργαρίνες, μαγειρικά λίπη, προϊόντα ζαχαροπλαστικής και λάδια προερχόμενα από 

παρατεταμένο τηγάνισμα. Όλα αυτά είναι πλούσια σε trans οξέα (γεωμετρικά ισομερή των cis-

ακόρεστων οξέων), στα οποία αποδίδονται τα διατροφικά αυτά μειονεκτήματα. Συνεπώς πρέπει 

να γίνεται έλεγχος της πρόσληψης trans οξέων από τη δίαιτα. Μια άλλη κατηγορία λιπαρών 

υλών είναι τα διάφορα σπορέλαια, όπως πχ. το αραβοσιτέλαιο,  το βαμβακέλαιο,  το ηλιέλαιο 

κλπ., που τρώγαμε τις προηγούμενες δεκαετίες γιατί μας το επέβαλαν οι διατροφικές απόψεις 

της εποχής εκείνης. Σήμερα έχουν αλλάξει οι απόψεις των διατροφιστών, οι οποίοι αποδίδουν 

πλέον σημαντικές αρετές στα μονοακόρεστα οξέα (το ελαιόλαδο περιέχει μονοακόρεστα οξέα 

σε  αναλογία  μέχρι  80%).  Τα  οξέα  αυτά  αναμφίβολα  ελαττώνουν  τη  λεγόμενη  κακή 

χοληστερόλη και  συμβάλλουν  στον περιορισμό της  οξείδωσης  της  (χοληστερόλη LDL) που 

θεωρείται αθηρογενετικός παράγοντας. Πιθανώς αυξάνουν και την καλή χοληστερόλη. Ανάλογα 

ευεργετήματα αποδίδονται στα οξέα ω-3. Τα οξέα αυτά, που σύμφωνα με την ονοματολογία της 
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IUPAC θα έπρεπε να χαρακτηρίζονται ως η-3 οξέα, χαρακτηρίζονται από την απόσταση που 

έχει ο πρώτος διπλός δεσμός από το ακραίο μεθύλιο. Είναι πολυακόρεστα οξέα που βρίσκονται 

στα ψάρια και το λινέλαιο (σήμερα παράγουν αυγά πλούσια σε ω-3, συμπληρώνοντας την τροφή 

των πουλερικών με λιναρόσπορο). Για την περαιτέρω κατανόηση του βιολογικού ρόλου του 

ελαιόλαδου είναι απαραίτητο επίσης να αναφερθούν ορισμένα πράγματα για τους μηχανισμούς 

οξείδωσης in vivo και τον ρόλο των φυσικών αντιοξειδωτικών. Το οξυγόνο είναι απαραίτητο για 

τη  ζωή,  ορισμένες  μορφές  του  όμως  είναι  επικίνδυνες  για  την  υγεία  επειδή  προσβάλλουν 

πολύτιμα βιομόρια.  Μια ενεργός  μορφή οξυγόνου είναι  η ρίζα του σουπεροξειδίου.  Για την 

εξουδετέρωση της επικίνδυνης αυτής μορφής, ο οργανισμός μας χρησιμοποιεί ένα ένζυμο, μια 

ειδική δισμουτάση, και μετατρέπει τη ρίζα αυτή σε υπεροξείδιο του υδρογόνου. Το τελευταίο 

παραλαμβάνεται από ένα άλλο ενδογενές αντιοξειδωτικό και εξουδετερώνεται με αναγωγή, ενώ 

το ίδιο το ένζυμο οξειδώνεται. Είναι ωστόσο δυνατόν δύο ενεργά είδη οξυγόνου να αντιδράσουν 

μεταξύ  τους  και  να  δώσουν  ενεργές  ρίζες  υδροξυλίου  (αντίδραση  Fenton),  οι  οποίες  δεν 

μπορούν να αντιμετωπισθούν από τα ενδογενή αντιοξειδωτικά. Απαιτείται η συνδρομή φυσικών 

αντιοξειδωτικών από τα συστατικά των τροφίμων και εδώ οφείλεται η τεράστια σημασία των 

αντιοξειδωτικών της δίαιτας, για τα οποία γίνονται σήμερα εκατοντάδες έρευνες. 

Ρόλος του ελαιολάδου στην παιδική ηλικία

Το είδος και η ποιότητα της διατροφής των παιδιών είναι πολύ σημαντική για την σωστή 

ανάπτυξη τους. Μάλιστα βασικός διατροφικός παράγοντας στις μικρές ηλικίες είναι τα λιπίδια 

γιατί ο οργανισμός ενός παιδιού έχει περισσότερες απαιτήσεις σε λιπίδια απ' ότι ενός ενήλικα. 

Στη διατροφή του βρέφους πρέπει να υπάρχει αναλογία μεταξύ κεκορεσμένων - μονοακόρεστων 

και πολυακόρεστων οξέων, ίδια με αυτή του μητρικού γάλακτος που είναι η ιδανική. Γι αυτό και 

όλοι  οι  γιατροί  συνιστούν  στις  μητέρες  να  θηλάζουν  τα  παιδιά  τους  για  όσο  το  δυνατόν 

περισσότερο χρόνο. Όταν σταματά ο θηλασμός εξακολουθεί να υπάρχει η ανάγκη σε λιπίδια, η 

οποία μειώνεται  στο 30% των θερμίδων  που προσλαμβάνει  το  παιδί  στη  μετέπειτα  παιδική 

ηλικία.  Τα  αποτελέσματα  μιας  μελέτης  κατά  την  οποία  νεαρά  πειραματόζωα τρέφονταν  με 

ηλιέλαιο  ενώ  κάποια  άλλα  με  ελαιόλαδο,  έδειξε  ότι  σ'  αυτά  που  τρέφονταν  με  ηλιέλαιο 

παρατηρήθηκε αλλοίωση των δομικών λιπιδίων του εγκεφάλου,  ενώ αυτά που τρέφονταν με 

ελαιόλαδο  παρέμειναν  υγιή.  Σύμφωνα  με  άλλες  μελέτες  το  ελαιόλαδο  βοηθά  στην  ομαλή 

ανάπτυξη του κεντρικού νευρικού συστήματος και του εγκεφάλου των βρεφών, καθώς και στη 

ρύθμιση της καλής χοληστερόλης. Σπουδαίας σημασίας για τον άνθρωπο είναι  και η σωστή 

ανάπτυξη  του  σκελετού.  Τροφές  πλούσιες  σε  ασβέστιο  και  βιταμίνη-A  πρέπει  να 

καταναλώνονται για το σκοπό αυτό. Σύμφωνα με μια μελέτη που πραγματοποιήθηκε το 1980 με 
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θέμα το ρόλο των λιπιδίων στην σκελετική ανάπτυξη διαπιστώθηκε ότι τα λιπίδια είναι ζωτικής 

σημασίας  γι'  αυτόν  τον  τομέα.  Η καλύτερη  ανάπτυξη  παρατηρείται  όταν  γίνεται  πρόσληψη 

ελαϊκών  τριγλυκεριδίων  (τριγλυκερίδια  ελαϊκού  οξέος)  και  συμπληρώνονται  από  μικρή 

ποσότητα  πολυακόρεστων  τριγλυκεριδίων  {τριγλυκερίδια  πολυακόρεστων  οξέων).  Η 

κατανάλωση ελαιολάδου βοηθά προς την κατεύθυνση αυτή όπως έχει αποδειχθεί από πλήθος 

βιοχημικών  και  κλινικών  ερευνών  όσο  και  από  επιδημιολογικές  έρευνες  σε  μεγάλους 

πληθυσμούς στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ. Το ελαϊκό οξύ λοιπόν το οποίο αποτελεί το μεγαλύτερο 

μέρος  των  τριγλυκεριδίων  του  ελαιολάδου,  είναι  απαραίτητο  για  την  καλή  ανάπτυξη  του 

σκελετού.

Ρόλος του ελαιολάδου στο γήρας

Εξαιτίας των αντιοξειδωτικών ουσιών που περιέχει, το ελαιόλαδο προστατεύει τα άτομα 

της τρίτης ηλικίας από αλλοιώσεις:

• του κεντρικού νευρικού συστήματος και

• του εγκέφαλου.

Πιστεύεται επίσης ότι μπορεί να συντελέσει και στην αύξηση του μέσου όρου ζωής. Η 

καθηγήτρια  Αντωνία  Τριχοπούλου  της  Ιατρικής  Σχολής  του  Πανεπιστημίου  Αθηνών 

ανακοίνωσε τα πορίσματα δύο σημαντικών μελετών, πάνω στην επίδραση της διατροφής στη 

μακροζωία. Τα πορίσματα της μελέτης δημοσιεύθηκαν στο British Medical Journal το 1995 και 

βασίστηκαν στην παρακολούθηση μιας ομάδας 182 ηλικιωμένων από τρία Ελληνικά χωριά που 

σιτίζονταν  με  παραδοσιακή  Μεσογειακή  διατροφή.  Το  διαιτολόγιο  τους  είχε  οκτώ  βασικά 

χαρακτηριστικά,  υψηλό  ποσοστό  μονοακόρεστων  ελαίων  (ελαιόλαδο),  μέτρια  κατανάλωση 

κρασιού, μέτρια κατανάλωση οσπρίων, δημητριακών, φρούτων και λαχανικών καθώς και μέτρια 

κατανάλωση κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν 

ότι  αυτό  το  διαιτολόγιο  το  οποίο  είναι  χαρακτηριστικό  της  Μεσογειακής  διατροφής  επιδρά 

θετικά στη διάρκεια ζωής των ηλικιωμένων.

Συνήθως με την πάροδο του χρόνου εμφανίζονται διάφορες παθήσεις στον άνθρωπο, οι 

οποίες οφείλονται κυρίως στη διατροφή και το στρες, το οποίο μαστίζει τη σύγχρονη κοινωνία. 

Και σ' αυτόν τον τομέα το Ελαιόλαδο έχει αποδειχτεί ιδιαίτερα χρήσιμο.

Ρόλος του ελαιολάδου στις διάφορες παθήσεις 
Έλκος: Το ελαιόλαδο φαίνεται να προστατεύει το βλεννογόνο του πεπτικού συστήματος, να 

επιβραδύνει  την  υπερπαραγωγή  υδροχλωρικού  οξέος  και  πεψίνης  και  να  περιορίζει  τις 
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πιθανότητες  για  δημιουργία  έλκους.  Κλινικές  έρευνες  αποδεικνύουν  ότι  το  ελαιόλαδο  έχει 

μεγάλο δείκτη απορροφητικότητας από τον βλεννογόνο του εντέρου με αποτέλεσμα να βοηθά 

στην αντιμετώπιση εντερικών νοσημάτων και τη σωστή λειτουργία του εντέρου.

Χολή: Το  ελαιόλαδο  μπορεί  να  μην  έχει  την  ικανότητα  να  εξαλείψει  τις  πέτρες  που 

σχηματίζονται στη χολή και στο συκώτι, βοηθάει όμως στις εκκρίσεις της χολής. Γι'  αυτό όσοι 

πάσχουν από δυσπεψία, χολή και στομαχόπονο μπορούν να ανακουφιστούν από τα συμπτώματα 

αυτών των παθήσεων καταναλώνοντας ελαιόλαδο.

Ρευματοειδής  αρθρίτιδα: Η  ρευματοειδής  αρθρίτιδα  είναι  μια  χρόνια  πάθηση  η  οποία 

προσβάλλει τις αρθρώσεις. Προσβάλλονται συνήθως οι αρθρώσεις των χεριών και των ποδιών. 

Προκαλείται πόνος και οίδημα που είναι τα χαρακτηριστικά μιας φλεγμονής, η οποία σταδιακά 

πιθανόν να οδηγήσει στην καταστροφή της άρθρωσης, προκαλώντας λειτουργικά και αισθητικά 

προβλήματα, κυρίως σε άτομα προχωρημένης ηλικίας. Μέχρι πρόσφατα δεν υπήρχαν κλινικές 

έρευνες που να αποδεικνύουν ότι η διατροφή του ασθενούς μπορεί να μειώνει τη σοβαρότητα 

της ασθένειας. 

Σύμφωνα όμως με νεότερη μελέτη πάνω στο θέμα αυτό, οι ασθενείς που πάσχουν από 

ρευματοειδή αρθρίτιδα όταν ακολουθούν την παραδοσιακή Μεσογειακή διατροφή, ένα από τα 

βασικά  συστατικά  της  οποίας  είναι  το  ελαιόλαδο,  παρουσιάζουν  σημαντική  βελτίωση  όσον 

αφορά τα συμπτώματα της ασθένειας. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από μια ομάδα Σουηδών 

γιατρών, οι οποίοι ασχολήθηκαν για πολλά χρόνια με τη σχέση διατροφής και ρευματοειδούς 

αρθρίτιδας. Συγκεκριμένα οι Σουηδοί γιατροί υπέβαλαν 26 ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα 

σε Μεσογειακή δίαιτα και άλλους 25 ασθενείς σε συνήθη διατροφή Δυτικού τύπου. Οι τελικές 

εξετάσεις έδειξαν ότι τα άτομα που ακολουθούσαν διατροφή πλούσια σε ψάρια και ελαιόλαδο, 

λαχανικά  και  φρούτα παρουσίαζαν σημαντική  μείωση των συμπτωμάτων της  ασθένειας  και 

βελτίωση της λειτουργικότητας και της ζωτικότητας τους. 

Τα  μέχρι  τώρα  αποτελέσματα  τους  δεν  μπορούν  να  απαντήσουν  με  επιστημονικά 

τεκμηριωμένο τρόπο κατά πόσο η μακροχρόνια διατροφή Μεσογειακού τύπου θα διατηρήσει τις 

ευεργετικές  της  δράσεις  στη  συγκεκριμένη  αυτή  πάθηση,  αλλά  πιστεύουν  ότι  με  βάση  τα 

δεδομένα, που προέκυψαν μέχρι τώρα πιθανότατα αυτό να μπορεί να αποδειχθεί.

Καρκίνος: Επιδημιολογικές  μελέτες  έχουν  δείξει  τα  τελευταία  χρόνια  ότι  η  κατανάλωση 

ορισμένων λιπαρών υλών σχετίζεται με διάφορες μορφές καρκίνου όπως του παχέος εντέρου, 

του στομάχου, του ενδομητρίου, του προστάτη κ.α.

Σε χώρες όπως η Ελλάδα, η Ισπανία και η Ιταλία, όπου η κατανάλωση ζωικού λίπους 

είναι χαμηλή και η αντίστοιχη ελαιολάδου υψηλή, τα ποσοστά θνησιμότητας από καρκίνο του 
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παχέος  εντέρου  είναι  σχετικά  χαμηλά.  Παρά το  γεγονός  όμως  ότι  υπάρχουν  ευρήματα  που 

υποδηλώνουν μια προστατευτική δράση του ελαιολάδου έναντι του καρκίνου, τα στοιχεία είναι 

περιορισμένα,  επειδή  ο  αριθμός  των  μελετών  είναι  μικρός  και  τα  αποτελέσματα  τους  δεν 

μπορούν να είναι παρά απλή ένδειξη για μια πιθανή προστατευτική δράση του ελαιολάδου από 

τη  δημιουργία  όγκων.  Αξίζει  να  αναφέρουμε  ότι  ο  καθηγητής  Τριχόπουλος  σε  έρευνα  του 

σημειώνει ότι γυναίκες που καταναλώνουν ελαιόλαδο πάνω από μία φορά ημερησίως, έχουν 

25% μικρότερη πιθανότητα να προσβληθούν από καρκίνο του μαστού. Σε μια μελέτη με 2600 

ασθενείς, από έξι διαφορετικές περιοχές της Ιταλίας που έπασχαν από καρκίνο του μαστού, οι 

ερευνητές διαπίστωσαν μία αντίστροφη σχέση μεταξύ του κινδύνου εμφάνισης καρκίνου και της 

λήψης  ακόρεστων  λιπαρών  οξέων  όπως  είναι  το  ελαϊκό  οξύ.  Επίσης  ο  La  Vecchia  και  οι 

συνεργάτες  του  διαπίστωσαν  μια  αντίστροφη  σχέση  μεταξύ  καρκίνου  του  μαστού  και 

κατανάλωσης ελαιόλαδου. 

Σε  μία  άλλη  μελέτη  που  πραγματοποιήθηκε  από  τον  Michael  Stoneham  και  την 

ερευνητική  ομάδα  του  στο  Τμήμα  Δημόσιας  Υγείας  του  Πανεπιστημίου  της  Οξφόρδης, 

αναλύθηκαν οι διάφοροι διατροφικοί παράγοντες και μελετήθηκε η επίπτωση τους στον καρκίνο 

του παχέος εντέρου. Στην μελέτη αυτή μετά από μία πολυπαραγοντική ανάλυση διαπιστώθηκε 

ότι το ελαιόλαδο είναι η μόνη τροφή που μειώνει τον κίνδυνο εκδήλωσης καρκίνου του παχέος 

εντέρου.  Αντίθετα,  σε  μια  άλλη μελέτη  που έγινε  στη  Γαλλία  σχετική  με  τον  καρκίνο  του 

μαστού δεν έδειξε ανάλογα αποτελέσματα. Όσον αφορά τη σχέση κατανάλωσης ελαιολάδου με 

τον καρκίνο του στομάχου, τα πράγματα είναι λιγότερο σαφή. Το μόνο συμπέρασμα που μπορεί 

να εξαχθεί προς το παρόν για την πρόληψη του καρκίνου του στομάχου είναι ότι η αυξημένη 

κατανάλωση φρούτων και λαχανικών φαίνεται να είναι ευεργετική.

Συνοψίζοντας μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν ενδείξεις για τον προστατευτικό ρόλο 

του ελαιολάδου στην αποφυγή δημιουργίας όγκων, χωρίς να τεκμηριώνονται πλήρως. Πάντως 

τα ποσοστά θνησιμότητας  στην Ελλάδα λόγω καρκίνου,  είναι  χαμηλότερα απ'  ότι  σε άλλες 

χώρες όπου δεν καταναλώνεται τόσο ελαιόλαδο όσο στην χώρα μας.

Διαβήτης:  Τελευταία, επίκεντρο του επιστημονικού ενδιαφέροντος αποτελεί η συσχέτιση της 

κατανάλωσης λιπαρών υλών με τη βελτίωση των επιπέδων σακχάρου των διαβητικών και την 

αντιμετώπιση  των  επιπλοκών  του  σακχαρώδη  διαβήτη.  Έχει  βρεθεί  ότι  ακόμα  και  σε 

πληθυσμούς  που  εμφανίζουν  προδιάθεση  για  εκδήλωση  διαβήτη  αλλά  καταναλώνουν 

ελαιόλαδο, η συχνότητα εμφάνισης της νόσου είναι μικρότερη σε σύγκριση με άλλους όπου δεν 

υπάρχει μεν προδιάθεση, αλλά η κατανάλωση ελαιολάδου είναι περιορισμένη.

Σε  επίπεδο  αντιμετώπισης  του  διαβήτη  βρέθηκε  ότι  στους  ασθενείς  στους  οποίους 

χορηγήθηκαν διάφορες λιπαρές ύλες, το επίπεδο σακχάρου στο αίμα βελτιώθηκε σημαντικά στα 
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άτομα που κατανάλωναν ελαιόλαδο, συγκριτικά με τα άτομα που κατανάλωναν άλλες μορφές 

λιπαρών υλών (κορεσμένα και πολυακόρεστα). Γενικότερα, τα τελευταία χρόνια οι συστάσεις 

στους  διαβητικούς  προσανατολίζονται  ολοένα  και  περισσότερο  στην  κατανάλωση  λιπαρών 

υλών που περιέχουν κατά βάση μονοακόρεστα οξέα, όπως είναι το ελαιόλαδο.

1.2.5 Το ελαιόλαδο στην παράδοση

Από τα αρχαία χρόνια υπήρξε ο Έλληνας, «εραστής και μύστης» της ελιάς. Τα αρχαία 

ελαιοτριβεία που βρέθηκαν στη χώρα μας μαρτυρούν πως ήξερε να την καλλιεργεί, να μαζεύει 

τους καρπούς της με τα χέρια ή ραβδίζοντάς την και να τους χρησιμοποιεί για την παραγωγή 

λαδιού. 

Οι  Μινωίτες  προόδευσαν  οικονομικά  κυρίως  γιατί  ανέπτυξαν  την  παραγωγή  του 

ελαιόλαδου,  του  κρασιού  και  του  σιταριού,  όπως  μαρτυρούν  οι  διάφορες  υποβρύχιες 

ανακαλύψεις  αρχαίων  ναυαγίων  στη  Μεσόγειο  Θάλασσα.   Σήμερα,  ο  νεότερος  Έλληνας 

συνεχίζει αυτή την παράδοση. Αφού μαζέψει τους καρπούς της ελιάς, χρησιμοποιώντας τις ίδιες 

μεθόδους, παράγει λάδι είτε σε παραδοσιακά ελαιοτριβεία είτε σε σύγχρονα. Η διαφορά των 

παραδοσιακών  από  τα  σύγχρονα  ελαιοτριβεία  είναι  ότι  τα  δεύτερα  χρησιμοποιούν  για  την 

παραγωγή ελαίου ειδικούς μαλακτήρες για τη μάλαξη της ελαιοζύμης και τη φυγοκέντριση. Η 

Ελλάδα είναι η τρίτη χώρα σε παραγωγή ελαιόλαδου, με 300.000 τόννους ανά έτος, μετά την 

Ιταλία και την Ισπανία. Το περισσότερο ελαιόλαδο παράγεται στην Κρήτη, τη Δυτική Ελλάδα, 

τα Επτάνησα και την Πελοπόννησο. 

Η ελιά αποτελεί "ιερό δέντρο" από τα αρχαία χρόνια και βρίσκεται υπό την προστασία 

της θεάς Αθηνάς. Όπως μας θυμίζει ο αρχαίος μύθος, στον αγώνα μεταξύ των θεών για την 

ανάδειξη του προστάτη των Αθηνών, που έγινε στον ιερό βράχο της Ακρόπολης, νικήτρια βγήκε 

η Αθηνά δωρίζοντας στους Αθηναίους την "πρώτη ελιά του κόσμου", που φύτρωσε εκεί όπου η 

θεά  χτύπησε  το  δόρυ της.  Το δέντρο  αυτό  ήταν χρήσιμο  για  τη  διατροφή,  το  φωτισμό,  τη 

θέρμανση, την υγεία και τον καλλωπισμό των Αθηναίων. Από τότε τα ελαιόδεντρα γύρω από 

την  Αθήνα  θεωρήθηκαν  ιερά  (μορίες  ελιές)  και  προστατεύονταν  με  φραγμούς  (σηκούς). 

Αλίμονο  σε  όποιον  τολμούσε  να  τις  πειράξει,  αφού  η  τιμωρία  ήταν  ο  εξοστρακισμός  ή  ο 

θάνατος. 

Σήμερα, στην Ορθόδοξη Εκκλησία, η Παναγία η Ελαιοβρύτισσα θεωρείται προστάτιδα 

της ελιάς και του ελαιόλαδου. Στη Μονή Βατοπαιδίου του Αγίου Όρους υπάρχει το εικόνισμα 

της, πλάι σε μια μαρμάρινη ρωμαϊκή σαρκοφάγο, για να θυμίζει το θαύμα της ανάβλυσης του 

ελαίου σε καιρούς έλλειψης του, που συνέβη στο περιώνυμο μοναστήρι. 
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Οι  χρήσεις  του  ελαιολάδου  στην  παράδοση  είναι  ποικίλες,  η  πλειονότητα  αυτών 

παρατίθενται παρακάτω:

Καθαρισμός  και  περιποίηση:  Το  ελαιόλαδο  χρησιμοποιούνταν  στην  αρχαιότητα  για 

καθαρισμό,  περιποίηση και  καλλωπισμό.  Οι  αθλητές,  με τη "στλεγγίδα"-μεταλλικό  εργαλείο 

κυρτωμένο  στην  άκρη-  καθαρίζονταν  από  τη  σκόνη  και  τον  ιδρώτα  του  στίβου.  Σήμερα, 

σαπούνια  από ελαιόλαδο χρησιμοποιούν  όσοι  θέλουν  να  εκμεταλλευτούν  τις  αντιαλλεργικές 

ιδιότητες των φυσικών αυτών καθαριστικών. 

Φωτισμός: Οι αρχαίοι Έλληνες χρησιμοποιούσαν το ελαιόλαδο για  φωτισμό, όπως μαρτυρούν 

οι αρχαίοι λύχνοι. Στους αρχαίους καθώς και  στους νεότερους ναούς το ελαιόλαδο καίγεται 

συμβολικά στα καντήλια: 

"....για το λυχνάρι του φτωχού 

για τ' άγιου το καντήλι", 

όπως λέει ο Ιωάννης Πολέμης. 

Στην Παλαιά Διαθήκη, ο Θεός δίνει εντολή στον Μωυσή να καίγεται αγνό ελαιόλαδο συνέχεια σε  

επτάφωτη λυχνία στη σκηνή του Μαρτυρίου.

Θέρμανση: Το ξύλο της ελιάς χρησίμευε στην Αρχαία Ελλάδα για τη θέρμανση, καθώς επίσης 

στην ξυλουργική και μάλιστα στη Μινωική. Ακόμη και σήμερα, τα χειμωνιάτικα βράδια το ξύλο 

της ελιάς παρέχει ζεστασιά στο σπιτικό και τις καρδιές των νεότερων Ελλήνων. 

Λίπανση:  Το  ελαιόλαδο  χρησιμοποιήθηκε  επίσης  ως  λιπαντικό  στα  εργαλεία  των  αρχαίων 

προγόνων  μας.  Η λιπαντική  αξία  του  ελαίου  γενικά  είναι  και  σήμερα  εκμεταλλεύσιμη  στις 

μηχανές που παράγει ο άνθρωπος με τη σύγχρονη τεχνολογία. 

Διατροφή και  Υγεία:  Δύο χιλιάδες  χρόνια  πριν ο Ιπποκράτης  είπε:  "Ο άνθρωπος πρέπει  να 

αφήσει την τροφή του να γίνει η θεραπεία του και η θεραπεία του να είναι η τροφή του". 

Μαζί με τον Ιπποκράτη και άλλοι γιατροί της εποχής - όπως ο Γαληνός, ο Διοσκουρίδης 

και ο Διοκλής, θερμοί συνήγοροι της ευεργετικής χρήσης του ελαιόλαδου- συχνά συνιστούσαν 

σε  καθημερινή  βάση  μια  κουταλιά  ελαιόλαδου  αντί  οποιασδήποτε  άλλης  φαρμακευτικής 

αγωγής. 

Η ελιά και το ελαιόλαδο αποτελούν βασικά συστατικά της  Μεσογειακής διατροφής. 

Επί αιώνες, το ελαιόλαδο ήταν το κυριότερο εμπορεύσιμο αγαθό. Σε πολλά αρχαία πλοία, στο 

βυθό της Μεσογείου, βρέθηκαν φορτία από αμφορείς ή μεγάλα πιθάρια στα οποία μετέφεραν 

ελαιόλαδο. 

Ο "σίτος, ο οίνος και το έλαιον" αποτελούν τα τρία απαραίτητα συστατικά της διατροφής, 

όπως φανερώνεται και σε πολλά εδάφια της Παλαιάς Διαθήκης. Η καλλιέργεια της ελιάς αρχίζει 
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περίπου στο 5000-4000 π. Χ. στην Κρήτη. Κάθε Κρητικός καταναλώνει 30 κιλά ελαιόλαδο ανά 

έτος. Η πηγή των λιπαρών συστατικών της διατροφής τους σε ποσοστό 90% είναι το ελαιόλαδο. 

Η  υπόθεση  ότι  η  ευρεία  κατανάλωση  ελαιόλαδου  στην  Ελλάδα  είναι  η  αιτία  του  χαμηλού 

ποσοστού στεφανιαίας νόσου στους κατοίκους της επιβεβαιώθηκε, μετά από μελέτη 30 χρόνων, 

με ιδανική επιλογή την Κρήτη. Δίκαια, λοιπόν, οι Κρητικοί λέγουν: 

«Οπού έχει λάδι και κρασί
και στάρι στο πιθάρι
έχει του κόσμου τα καλά
και του θεού τη χάρη»

Ελιά  και  υγεία.  Από  το  4000  π.  Χ.  ήταν  γνωστή  η  χρήση  του  ελαιόλαδου  για 

θεραπευτικούς σκοπούς. Ο Αριστοτέλης μελέτησε το ελαιόδενδρο και ανήγαγε την καλλιέργεια 

του σε επιστήμη. Ο Σόλων (639-559 π. Χ.) πρώτος νομοθέτησε την προστασία του. Ο Όμηρος 

το  παρομοίασε  με  "χρυσό  υγρό".  Ο Ιπποκράτης,  ο  πατέρας  της  Ιατρικής,  το  περιγράφει  ως 

"τέλειο  θεραπευτικό".  Στις  διασωθείσες  εργασίες  του  αναφέρονται  περισσότερες  από  60 

φαρμακευτικές  και  ιατρικές  χρήσεις  του ελαιόλαδου (σε  δερματολογικές  ασθένειες,  μυϊκούς 

πόνους, θεραπεία του έλκους και της χολέρας, φλεγμονές των ούλων, αϋπνία, ναυτία, πυρετό και 

στομαχικούς πόνους). 

Ο Διοσκουρίδης ονομάζει το ελαιόλαδο "προς την εν υγεία χρήσιν άριστον". Αναφέρει 

ποικίλες θεραπευτικές ιδιότητες κατά του έρπητος, της άφθας και της ουλίτιδας. Ακόμα, έχει 

θερμαντικές ιδιότητες και διευκολύνει τη λειτουργία του παχέος εντέρου. Αναφέρει επίσης ότι 

το ελαιόλαδο από άγριες ελιές είναι στυπτικό, ευεργετικό για τις κεφαλαλγίες και φάρμακο κατά 

της πιτυρίδας. 

Σήμερα,  η  επιστημονική  έρευνα,  εκτός  του  ότι  επιβεβαιώνει  τις  ήδη  γνωστές, 

ανακαλύπτει  και  νέες  χρήσεις  του  "πράσινου  χρυσού":  Την  επιβράδυνση  της  γήρανσης  του 

εγκεφάλου, των εσωτερικών οργάνων και των ιστών, τη θετική συμβολή εναντίον του καρκίνου 

του στήθους και άλλων καρκίνων, του διαβήτη και του πεπτικού έλκους. 

Ελιά- Πολιτισμός- Θρησκεία 

Κατά την Ορθοδοξία, το ελαιόλαδο αποτελεί θεραπευτικό σύμβολο ίασης σωματικών 

και ψυχικών ασθενειών (άγιο ευχέλαιο, άγιο μύρο). Η συμβολική σημασία του ελαιόδενδρου και 

η αναγωγή του σε πολύτιμο αγαθό είναι ορατή σε όλους τους τομείς  της ζωής στην αρχαία 

Ελλάδα. Ορισμένα στοιχεία αποκαλύπτουν επίσης τη σχέση της ελιάς και του ελαιόλαδου με τις 

κοινωνικές δραστηριότητες στην αρχαιότητα. 
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Ο κότινος,  στεφάνι από κλαδί αγριελιάς, δίνεται ως βραβείο στους νικητές,  από τους 

πρώτους Ολυμπιακούς Αγώνες στην Ολυμπία το 776 π. Χ. μέχρι και τους τελευταίους αρχαίους 

Ολυμπιακούς, προάγοντας την ανακωχή και την ειρήνη μεταξύ των λαών. Ο ίδιος αποτελεί το 

έμβλημα των Ολυμπιακών αγώνων του 2004 μ. Χ. στην Αθήνα . 

Ο "Παναθηναϊκός αμφορέας",  πλήρης ελαιόλαδου,  δινόταν ως βραβείο στους νικητές 

των αθλητικών αγώνων, μέρος του μεγάλου εορτασμού των "Παναθηναίων" προς τιμή της θεάς 

Αθηνάς.  Ο  ίδιος  ο  αμφορέας  αποτελούσε  εγγύηση  της  ποιότητας  του  ελαιόλαδου.  Αυτό 

αποτελεί το πρώτο παράδειγμα διαπιστευμένου προϊόντος στην παγκόσμια Ιστορία. 

Και στη νεότερη Ελλάδα η ελιά και το ελαιόλαδο συνδέονται με όλες τις φάσεις των 

κοινωνικών και θρησκευτικών δραστηριοτήτων, όπως: 

Βάπτισμα  και Χρίσμα:  Το νεοφώτιστο "περιλούζεται με λάδι" για να γλιστρά από τις 

πονηριές του διαβόλου, όπως ο αθλητής στην πάλη από τις λαβές του αντιπάλου. Με το Χρίσμα 

"σφραγίζεται"  η  ιδιότητα του χριστιανού,  όπως γινόταν με  τους  βασιλείς  και  τους  Εβραίους 

προφήτες. 

Γάμος:  Το  1830  ο  Michaud,  σε  μια  περιήγηση  του  στην  Κύπρο,  παρατηρεί  ότι  τα 

στέφανα  των  νεόνυμφων  είναι  καμωμένα  από  κλαδιά  ελιάς  και  ότι  η  Κυριακή  των  Βαΐων 

αποκαλείται Κυριακή της Ελιάς. Οι Κύπριοι πιστοί, ακόμη και σήμερα, την Κυριακή των Βαΐων 

φέρνουν στην εκκλησία κλαδιά ελιάς, τα οποία λαμβάνουν πίσω την ημέρα της Αναλήψεως για 

να καπνίσουν τα σπίτια και τα υποστατικά τους. 

Θάνατος:  Τους  νεκρούς  στην  αρχαιότητα  συνόδευαν  στον  τάφο  κλάδοι  ελιάς,  γιατί 

εκτός  από  την  ελπίδα  για  Ανάσταση  και  τον  συμβολισμό  της  αιωνιότητας  μέσω  της 

αναγέννησης,  αποτελούσαν  εξαγνιστικό  σύμβολο  ικανό  να  απαλλάξει  τον  άνθρωπο  από 

μιάσματα και να τον προστατεύσει  από καταχθόνιες  δυνάμεις.  Στους πρώτους  χριστιανικούς 

χρόνους η σχέση της ελιάς με την ελπίδα για ανάσταση γίνεται σαφέστερη. Το ίδιο το δέντρο 

συμβολίζει την ανάσταση των νεκρών λόγω της ετήσιας  ανανέωσης του φυλλώματος του. Ο 

αναστάσιμος αυτός συμβολισμός οφείλεται στην ιδιότητα του δέντρου να αναβλαστάνει ακόμη 

και από τον κατάξερο κορμό του. 

Σπονδές: Στην αρχαιότητα, η χρήση του ελαιόλαδου στις υγρές σπονδές πρώτευε. Αυτό 

χυνόταν από τα “ρυτά αγγεία” (ρυτά>ρέω) στη γη. Με τον τρόπο αυτό η Θεά της Ευφορίας θα 

εισάκουγε την επιθυμία τους. Στην Ορθοδοξία υπάρχει ευχή με την οποία ο πιστός εκφράζει την 

ίδια  επιθυμία:  "Κύριε,  ευλόγησον  τους  άρτους  τούτους,  τον  σίτον,  τον  οίνον,  το  έλαιον  και  

πλήθυνον αυτά, και τους εξ' αυτών μεταλαμβάνοντας αγίασον". 
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Ελιά και Τέχνη: Το δέντρο της ελιάς ενέπνευσε καλλιτέχνες των αρχαίων χρόνων, όπως 

μαρτυρούν τα ελαιόδεντρα στο παλάτι της Κνωσού, αλλά και σύγχρονους ζωγράφους, όπως τον 

Θεόφιλο.  Επιπρόσθετα, ποιητές όπως ο Κωστής Παλαμάς ύμνησαν την ταπεινότητα και την 

φιλοπονία της: 

« ως τα βαθειά της  γηρατειά 

δεν βρίσκει στη δουλειά ντροπή».

Δέντρο που αγαπάει τον ήλιο και κοσκινίζει (κρησάρει) το φως μέσα από τα μικρά και 
πυκνά του φύλλα, έτσι που το καθιστά αβλαβές για τον ύπνο του μεσημεριού, όπως αναφέρει 
στο «Άξιον Εστίν» ο Οδυσσέας Ελύτης:
«… και πολλά τα λιόδεντρα που να 
κρησάρουν στα χέρια τους το φως
κι ελαφρό ν’ απλώνεται στον ύπνο σου»

Είναι λοιπόν δέντρο που αναπαύει με τη σκιά του. Είναι το δέντρο που επέλεξε ο Ιησούς 

κατά τις γραφές να αναπαυθεί λίγο πριν τη Σταύρωσή του. Η ελιά είναι σύμβολο χαράς, ειρήνης 

και ελέους του Θεού κατά τον Ορθόδοξο Χριστιανισμό. Το κλαδί της ελιάς συμβόλιζε στην 

αρχαιότητα την ανακωχή των πολέμων. Ακόμα και σήμερα χρησιμοποιείται η φράση «έτεινε  

κλάδον ελαίας». Στο βιβλίο της «Γένεσης» το περιστέρι που είχε στείλει ο Νώε από την κιβωτό 

επέστρεψε  με  ένα  κλαδί  ελιάς  στο  ράμφος  του.  Η  ελιά  στην  παράδοση  αποτελεί  σύμβολο 

ελπίδας και λύτρωσης. 

Το ελαιόλαδο ως αμυντικό όπλο: Το ελαιόλαδο χρησιμοποιήθηκε και ως αμυντικό όπλο 

από  πολιορκημένους  κατά  των  πολιορκητών.  Με  καυτό  λάδι  περιέχυναν  τα  τείχη  όσους 

πάσχιζαν να σκαρφαλώσουν με σκοπό να καταλάβουν την πόλη.

1.3 Η επιτραπέζια ελιά

Σύμφωνα με το Διεθνές Ελαιοκομικό Συμβούλιο, ως επιτραπέζια ελιά ορίζεται ο υγιής 

καρπός  καθορισμένων  ποικιλιών  του  καλλιεργούμενου  ελαιόδενδρου,  που  συγκομίζεται  στο 

στάδιο κατάλληλης ωριμότητας και ποιότητας, τέτοιας ώστε μετά από κατάλληλη επεξεργασία 

να  δώσει  ένα  προϊόν  βρώσιμο  και  καλά  συντηρούμενο.  Στην  επεξεργασία  αυτή  μπορεί  να 

προστεθούν  διάφορα  προϊόντα  ή  αρωματικές  ουσίες  (μπαχαρικά)  καλής  ποιότητας.  Κάθε 

μέθοδος επεξεργασίας στοχεύει στην απομάκρυνση του φαινολικού γλυκοζίτη «ολευρωπαΐνη», 

που προσδίδει πικρή γεύση στους καρπούς και τους καθιστά μη εδώδιμους. Ο καρπός της ελιάς 

ονομάζεται δρύπη και αποτελείται από τη φλούδα, τη σάρκα, η οποία είναι πλούσια σε λίπη και 

από  τον  πυρήνα.  Έχει  σχήμα  σφαιρικό  ή  ελλειψοειδές  και  το  μέγεθος  είναι  ανάλογο  της 

ποικιλίας. Ο μεγάλος αριθμός ποικιλιών ελιάς, δημιουργεί πρόβλημα στην ταξινόμηση τους, το 
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οποίο εντείνεται από το γεγονός ότι, η ίδια ποικιλία σε διαφορετικές περιοχές είναι γνωστή με 

τοπικές ονομασίες που προκαλούν σύγχυση. Για τη διάκριση των ποικιλιών γίνεται χρήση το 

σχήμα και το μέσο βάρος των καρπών, το σχήμα των πυρήνων καθώς και η σχέση της σάρκας 

του καρπού προς τον πυρήνα. Όλοι όμως οι προαναφερθέντες χαρακτήρες δεν είναι σταθεροί 

και  δεν  αποτελούν  πάντα αξιόπιστα κριτήρια,  γιατί  επηρεάζονται  εκτός  από τον  παράγοντα 

ποικιλία και από τους περιβαλλοντικούς παράγοντες, που αφορούν στο έδαφος και στο κλίμα 

που καλλιεργούνται οι ποικιλίες. 

Ο καρπός αποτελείται από το περικάρπιο και το ενδοκάρπιο (πυρήνας, κουκούτσι). Το 

περικάρπιο αποτελείται  από το επικάρπιο (φλούδα) και το μεσοκάρπιο (σάρκα, πούλπα) που 

αντιστοιχεί  στο  65-83%  του  συνολικού  βάρους.  Το  ενδοκάρπιο,  το  οποίο  περιέχει  το 

ενδοσπέρμιο,  αντιστοιχεί  στο  13-30% του συνολικού  βάρους.  Η μέση χημική  σύσταση των 

ελαιόκαρπων είναι:  νερό  (50-70%),  πρωτεΐνες  (1,5-3%),  έλαιο  (22%),  υδατάνθρακες  (19%), 

κυτταρίνη (6%), ανόργανα (τέφρα 1,5%). Άλλα σημαντικά συστατικά των ελαιόκαρπων είναι 

πηκτίνες,  οργανικά  οξέα,  χρωστικές  όπως  χλωρογύλλες,  καρατενοεϊδή  και  ανθοκυάνες,  και 

γλυκοζίδια των φαινολών. 

Το πλήθος των ποικιλιών που χαρακτηρίζει  το φυτό της επιτραπέζιας ελιάς και  οι διάφοροι 

τρόποι επεξεργασίας του ακέραιου καρπού ή η περαιτέρω επεξεργασία της σάρκας του (δεύτερη 

επεξεργασία) για την παραγωγή προϊόντων με μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία οδηγούν σε ένα 

πολύ πλατύ φάσμα προϊόντων.

Οι τρεις βασικοί κορμοί στους οποίους διακλαδώνεται και διακρίνεται η σύγχρονη εμπορία των 

επιτραπέζιων ελιών είναι οι εξής:

 Οι φυσικές μαύρες ώριμες ελιές (με τις διαβαθμίσεις τους κόκκινες και ξανθές).

 Οι πράσινες, που μαζεύονται αρκετά χοντρές πριν αρχίσει η στροφή του χρώματος.

 Οι τεχνητά μαύρες ελιές,  συλλεγμένες πράσινες που παίρνουν το μαύρο χρώμα από 

κατάλληλη επεξεργασία με καυστικό νάτριο (σόδα).

Από τους πιο πάνω αυτούς κεντρικούς κορμούς πηγάζουν διάφορα προϊόντα ακέραιων 

ελιών ανάλογα με τις ποικιλίες, την επεξεργασία και την αγροτική κουλτούρα. Συνοπτικά τα πιο 

γνωστά προϊόντα που βρίσκουμε στην αγορά μπορούν να καταταχθούν στα εξής:

• Φυσικά ώριμες ελιές σε άλμη (Greek naturally ripe olives inbrine), μαζεύονται ώριμες 

ξεπικρίζονται και συντηρούνται σε άλμη.

• Επεξεργασμένες πράσινες ελιές σε άλμη (γνωστές σαν ελιές ισπανικού τύπου).

• Ανεπεξέργαστες πράσινες ελιές σε άλμη. Συντηρούνται με φυσική ζύμωση.
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• Επεξεργασμένες ελιές χρώματος στροφής σε άλμη (ξανθές). Μαζεύονται ημιώριμες 

(στο χρώμα στροφής), ξεπικρίζονται με σόδα, υποβάλλονται σε ζύμωση, συντηρούνται 

σε άλμη ή με παστερίωση.

• Ανεπεξέργαστες  ελιές  χρώματος  στροφής  σε  άλμη (ξανθές).  Μπαίνουν  κατευθείαν 

στην άλμη όπου ζυμώνονται.

• Ελιές τεχνητά μαυρισμένες με καυστικό νάτριο και οξείδωση (California-style ripe 

olives).  Μαζεύονται  πριν  ωριμάσουν.  Μετά  την  συσκευασία  υφίστανται  θερμική 

επεξεργασία (αποστείρωση).

• Ελιές  τεχνητά  μαυρισμένες  και  ζυμωμένες  σε  άλμη. Όπως  οι  προηγούμενες  αλλά 

έχουν υποστεί ζύμωση και συντηρούνται ή στην άλμη ή με αποστείρωση-παστερίωση 

ακόμη και με προσθήκη συντηρητικών.

• Συρρικνωμένες μαύρες ελιές (ελιές facon Greque). Μαζεύονται ώριμες. Ξεπικρίζονται 

με ελαφρά επεξεργασία σε σόδα και στρωματόνωνται στα βαρέλια με χοντρό αλάτι όπου 

ζαρώνουν.

• Ανεπεξέργαστες φυσικά συρρικνωμένες ελιές. Υπερώριμες συρρικνωμένες  ελιές στο 

δέντρο. Στρωματόνωνται, χωρίς ξεπίκρισμα, σε βαρέλια με χοντρό αλάτι.

• Ανεπεξέργαστες  και  διάτρητες  μαύρες  ελιές  σε  αλάτι. Ώριμες  ελιές  που  πριν 

στρωματοθούν με χοντρό αλάτι τους τρυπούν την επιδερμίδα σε αρκετά μέρη.

• Αφυδατωμένες μαύρες ελιές. Ώριμες μαύρες ελιές που ζεματίζονται και αφυδατώνονται 

σε ήπιες συνθήκες.

• Τσακιστές ελιές. Άγουρες τσακισμένες ελιές σε άλμη.

• Ελιές χαρακτές σε οξάλμη. Χαρακτές μαύρες ή πράσινες ή χρώματος στροφής (ξανθές) 

με ξεπίκρισμα σε άλμη και συντήρηση σε οξάλμη.

Σύμφωνα  με  το  παράρτημα  Γ’  της  Διεθνούς  Συμφωνίας  για  το  Ελαιόλαδο  και  τις 

Επιτραπέζιες Ελιές , οι επιτραπέζιες ελιές ταξινομούνται σε ένα από τα ακόλουθα είδη:

Πράσινες  ελιές:  οι  καρποί  συγκομίζονται  κατά  την  περίοδο  ωρίμασης,  πριν  από  τον 

χρωματισμό τους, όταν έχουν φθάσει σε κανονικό μέγεθος. Το χρώμα ποικίλλει από  πράσινο 

έως κίτρινο του άχυρου·

Ελιές που βρίσκονται στο στάδιο αλλαγής του χρώματος: οι καρποί συγκομίζονται πριν από 

το  στάδιο  της  πλήρους  ωρίμασης,  τη  στιγμή  της  αλλαγής  του  χρώματος.  Έχουν  χρώμα 

ροδόχρουν, σκούρο ροδόχρουν ή καστανό·
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Μαύρες ελιές: οι καρποί συγκομίζονται κατά την πλήρη ωρίμανσή τους ή λίγο πριν. Το χρώμα 

τους  ποικίλλει  από  κοκκινωπό  μαύρο  έως  ιώδες  μαύρο,  σκούρο  ιώδες,  ελαιώδες  μαύρο  ή 

σκούρο καστανό.

Οι καρποί της ελιάς που χρησιμοποιούνται για κονσερβοποίηση, ανάλογα με τον τρόπο 

επεξεργασίας τους μαζεύονται σε δύο διαφορετικά στάδια. Στο πρώτο στάδιο συγκομίζονται οι 

καρποί που θα κονσερβοποιηθούν πράσινοι. Η συγκομιδή τους αρχίζει μετά που θα ξεθωριάσει 

το  πράσινο  χρώμα του  καρπού και  θα  γίνει  ωχροκίτρινο  και  η  υγρασία  του  δεν  πρέπει  να 

υπερβαίνει  το  58%.  Σε  δεύτερο  στάδιο  συγκομίζονται  οι  καρποί  που  θα  κονσερβοποιηθούν 

ώριμοι (μαύροι). Η συγκομιδή αρχίζει μόλις η σάρκα μαυρίσει σε βάθος μέχρι τα 2/3. Η υγρασία 

στον καρπό δεν πρέπει να υπερβαίνει το 56%. Η συγκομιδή δεν γίνεται σε όλες τις ποικιλίες 

ταυτόχρονα.  Άλλες  ποικιλίες  ωριμάζουν  νωρίτερα  και  άλλες  αργότερα.  Ακόμα  και  η  ίδια 

ποικιλία από τόπο σε τόπο και από χρόνο σε χρόνο παρουσιάζει διακυμάνσεις, ανάλογα με τις 

κλιματολογικές συνθήκες που επικράτησαν κατά την ωρίμανση. Οι ελιές που προορίζονται για 

κονσερβοποίηση  μαζεύονται  από  τα  δέντρα  με  τα  χέρια  και  στη  συνέχεια  τοποθετούνται 

προσεκτικά σε πλαστικά ή ξύλινα  τελάρα μεταφοράς.  Περισσότερη προσοχή στη συγκομιδή 

χρειάζονται  οι  μαύροι  καρποί,  καθώς  έχουν  μαλακή  σάρκα  και  υπάρχει  κίνδυνος  να 

τραυματιστούν,  γεγονός  που  να  έχει  επίπτωση  στην  ποιότητα  του  καρπού  και  να  γίνουν 

ακατάλληλοι για κονσερβοποίηση. 

Οι  ποικιλίες  επίσης  της  βρώσιμης  ελιάς  είναι  διαφορετικές  από  τις  ελαιοποιήσιμες. 

Υπάρχουν  δηλαδή  ελιές  που  προορίζονται  μόνο  για  την  παραγωγή  βρώσιμου  ελαιοκάρπου, 

υπάρχουν ορισμένες ποικιλίες οι οποίες προορίζονται μόνο για ελαιοποίηση. Σε πολλές περιοχές 

μάλιστα της Ελλάδας καλλιεργούνται και μικτές ποικιλίες, που χρησιμοποιούνται και για τον 

ένα και για τον άλλο σκοπό. Επειδή όμως παραδείγματος χάριν, οι χοντρές ελιές  δεν δίνουν 

εξαιρετικής ποιότητας ελαιόλαδο, οι Έλληνες αγρότες άρχισαν να ξεχωρίζουν τις καλλιέργειες 

τους, προκειμένου να παράγουν καλής ποιότητας προϊόντα..

Στην  αξιολόγηση  των  ποικιλιών  της  ελιάς  λαμβάνονται  υπόψη  τα  παρακάτω 

χαρακτηριστικά:

• το μεγάλο μέγεθος του καρπού

• η σχέση σάρκας / πυρήνα

• η υψηλή περιεκτικότητα σε σάκχαρα

• η μικρή ελαιοπεριεκτικότητα

• η τραγανότητα της σάρκας

• ο αποχωρισμός του πυρήνα από τη σάρκα
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• η λεπτή επιδερμίδα του καρπού

Οι ποικιλίες του καρπού της ελιάς είναι δυνατόν να διαχωριστούν  ανάλογα με το βάρος 

του καρπού, οι διάφορες ποικιλίες των ελαιοκάρπων χωρίζονται σε τρεις κύριες κατηγορίες: 

• μικρόκαρπες, με βάρος καρπού μέχρι 2 γραμμάρια

• μεσόκαρπες, με βάρος καρπού μεταξύ 2 και 3,5 γραμμαρίων 

• μεγαλόκαρπες, με βάρος καρπού πάνω από 3,5 γραμμάρια

Οι  καρποί  των  ελιών  κατά  τη  διάρκεια  της  ωρίμανσης  τους  αλλάζουν  χρώμα  από 

πράσινο σε βιολετί και τέλος σε μαύρο. Τα γευστικά χαρακτηριστικά τους εξαρτώνται από ποιο 

στάδιο ωρίμανσης συλλέγεται η ελιά βάση του χρώματος της.  Οι ποικιλίες με μεγάλο καρπό, 

δηλαδή με πλούσια σάρκα, θεωρούνται οι καλύτερες και έχουν μεγαλύτερη εμπορική αξία. Στην 

πραγματικότητα, όμως, οι ελιές μεσαίου μεγέθους είναι πιο εύγεστες.  

Οι διακρίσεις σε σχέση με τη σύνθεση της σάρκας, την αναλογία σάρκας και πυρήνα 

(κουκουτσιού), την ευκολία διαχωρισμού του πυρήνα και τη συμπεριφορά στην κατεργασία και 

επεξεργασία κατά την κονσερβοποίηση του αφορούν κυρίως τις εμπορικές ποικιλίες, διότι σε 

διάφορα  νησιά  και  ιδιαίτερα  στην  Κρήτη  παρασκευάζονται  βρώσιμες  ελιές  ακόμα  και  από 

φτωχές σε σάρκα ποικιλίες όπως οι ψιλιλιές, λαδολιές ή οι τσουνάτες. Σε αυτή την κατηγορία, 

εκτός  από  την  παραγωγικότητα,  τη  συμπεριφορά,  την  προσαρμογή  στις  περιβαλλοντικές 

συνθήκες,  την  ανθεκτικότητα  στις  αρρώστιες  πρέπει  να  υπολογίζεται  και  η  ποιότητα  του 

καρπού. Οι ποικιλίες που έχουν καρπό μέσου μεγέθους είναι πιο εύγευστες, ενώ εκείνες που 

έχουν μεγάλο καρπό, έχουν μεν μεγάλη εμπορική αξία αλλά η γεύση τους δεν είναι πάντα η 

καλύτερη. Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν:

• Αδρόκαρπη, καλλιεργείται σε όλη την Ελλάδα. Ο καρπός της είναι μεγάλος, επιμήκης. Η 

περιεκτικότητα  της  σε  λάδι  είναι  27%.  Χρησιμοποιείται  για  πράσινη  και  μαύρη 

επιτραπέζια ελιά, η οποία όμως έχει μέτρια ποιότητα.

• Βασιλικάδα, καλλιεργείται κυρίως στην Κέρκυρα. Είναι δέντρο με μέτρια ανάπτυξη με 

ύψος 4-8 μέτρα και ευδοκιμεί σε γόνιμα εδάφη. Η περιεκτικότητα της σε λάδι είναι 16%, 

είναι κατάλληλη για παραγωγή μαύρης και πράσινης επιτραπέζιας ελιάς.

• Καλαμών,  καλλιεργείται  κυρίως  στην  Μεσσηνία  και  την  Λακωνία.  Δέντρο  μεγάλου 

μεγέθους,  ζωηρό.  Ευδοκιμεί  σε  περιοχές  με  μεγάλη  ατμοσφαιρική  υγρασία.  Η 

περιεκτικότητα  του  καρπού  σε  λάδι  είναι  17%.Είναι  κατάλληλη  για  την  παραγωγή 

πράσινης επιτραπέζιας ελιάς.

• Κονσερβολιά, Στρογγυλολιά, Κολυμπάδα.
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Μεικτές Ποικιλίες

Οι  μεικτές  ποικιλίες  έχουν  μεγάλη  σημασία  για  την  ανάπτυξη  της  εντατικής 

ελαιοκαλλιέργειας.

• Αμυγδαλολιά,  καλλιεργείται  στην Άμφισσα  για  λάδι  και  στην  Αττική  για  παραγωγή 

πράσινης  επιτραπέζιας  ελιάς.  Το  δέντρο  είναι  μικρής  προς  μέτριας  ανάπτυξης,  με 

σφαιρική κόμη. Ο καρπός μοιάζει με αμύγδαλο εξ’ ου και η ονομασία. Η περιεκτικότητα 

της σε λάδι είναι 22%.

• Θρουμπολιά, καλλιεργείται κυρίως στην Χίο, Κρήτη, Σάμο και στην Θάσο. Είναι από τις 

πιο διαδεδομένες ποικιλίες στη χώρα μας. Μπορεί να καλλιεργηθεί σε υψόμετρο μέχρι 

700 μέτρων. Δέντρο όπου ευδοκιμεί σε βαθιά γόνιμα εδάφη διότι είναι πολύ απαιτητικό 

στην υγρασία. Η περιεκτικότητα του σε λάδι φτάνει μέχρι 28% πολύ καλής ποιότητας. Η 

θρούμπα είναι το αποτέλεσμα της προσβολής του καρπού από ένα είδος μύκητα Phoma 

oleae, ξανθό χρώμα και γλυκιά γεύση στον καρπό. Οι ελιές που έχουν προσβληθεί από 

τον μύκητα αυτόν δεν είναι κατάλληλες για ελαιοποίηση.

• Κοθρέικη, καλλιεργείται κυρίως στους Δελφούς, Λαμία, στον Πόρο και στη Αράχοβα. 

Δέντρο με μέτρια ως μεγάλη ανάπτυξη, ανάλογα με τις συνθήκες του εδάφους. Αντέχει 

στην ξηρασία, στο ψύχος και στους ισχυρούς ανέμους. Η απόδοση της είναι μέτρια. Ο 

καρπός είναι σφαιρικός ή ωοειδής με μέτριο πυρήνα. Η περιεκτικότητα της σε λάδι είναι 

25%, καλής ποιότητας.

• Ματολιά, καλλιεργείται κυρίως στην Ηλεία. Είναι ποικιλία μέτριας παραγωγικότητας. 

Είναι ανθεκτική στον καρκίνο και ευαίσθητη στον δάκο. Τα φύλλα της είναι άφθονα και 

έχουν χρώμα βαθύ πράσινο. Η περιεκτικότητα του σε λάδι είναι 17-19%.

1.3.1  Εμπορικοί τύποι επιτραπέζιας ελιάς

Οι  πλήρεις  ορισμοί  των  εμπορικών  παρασκευών  που  προορίζονται  για  το  διεθνές 

εμπόριο, περιγράφονται στον Ενοποιημένο Κανονισμό Ποιότητας της επιτραπέζιας ελιάς, που 

έχει  δοθεί  από το Διεθνές  Ελαιοκομικό Συμβούλιο,  το 2004.  Σε γενικές  γραμμές  το πλήρες 

όνομα του προϊόντος περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με:

 Τον  τύπο  της  πρώτης  ύλης.  Υπάρχουν  τέσσερις  τύποι:  πράσινες,  χρώματος  στροφής 

(ξανθές), ώριμες ελιές (μαυρισμένες με οξείδωση) και φυσικές μαύρες ελιές.

 Τη  διαδικασία  που  χρησιμοποιείται  για  την  εκπίκριση.  Ο  στόχος  των  διαφορετικών 

μεθόδων  επεξεργασίας  είναι  η  απομάκρυνση  της  πικρής  γεύσης  του  καρπού.  Η  λέξη 

«επεξεργασμένη» συμπεριλαμβάνεται στην εμπορική ονομασία, όταν οι ελιές εμβαπτίζονται σε 

σελ. 65



διάλυμα  καυστικού  νατρίου  για  εκπίκριση.  Σε  αυτή  την  περίπτωση  οι  ελιές  αποκτούν 

γλυκίζουσα γεύση. Επιπλέον, μερική απομάκρυνση της ελευρωπαΐνης μπορεί να συμβεί με αργό 

ρυθμό κατά την υδρόλυση της στο διάλυμα της άλμης. Σε αυτές τις περιπτώσεις η λέξη «μη 

επεξεργασμένη» συμπεριλαμβάνεται στην εμπορική ονομασία.

 Τη μέθοδο συντήρησης του προϊόντος. Η συνηθέστερη είναι συντήρηση σε άλμη (διάλυμα 

NaCl),  επομένως η έκφραση «σε άλμη» πρέπει  να συμπεριληφθεί  στην εμπορική  ονομασία. 

Υπάρχουν και άλλες μέθοδοι, όπως «σε ξηρό αλάτι» κλπ..

Σύμφωνα  με  τον  Κανονισμό  Ποιότητας  του  Διεθνούς  Ελαιοκομικού  Συμβουλίου,  οι 

επιτραπέζιες ελιές που αποτελούν αντικείμενο διεθνούς εμπορίου, κατατάσσονται σε εμπορικούς 

τύπους  οι  οποίοι  προσδιορίζονται  από  δύο  κυρίως  χαρακτηριστικά:  Πρώτον,  τον  τύπο  του 

νωπού προϊόντος (πρώτη ύλη) που εξαρτάται  από το χρώμα, άρα το βαθμό ωριμότητας του 

καρπού  που  οδηγείται  στην  επεξεργασία  και  δεύτερον,  από  τη  μέθοδο  επεξεργασίας,  και 

ιδιαίτερα τον τρόπο εκπίκρανσης του προϊόντος. Έτσι έχουμε τους εξής τύπους:

1. Εμπορικοί  τύποι  πράσινων  επιτραπέζιων  ελιών. Προέρχονται  από  καρπούς  που 

συλλέχθηκαν κατά την διάρκεια του κύκλου ωρίμανσης πριν τη μεταβολή του χρώματος προς το 

ερυθρό, κατά την στιγμή κατά την οποία έχουν αποκτήσει το κανονικό τους μέγεθος. Οι ελιές 

αυτές είναι συνεκτικές, υγιείς, αντικαθίστανται σε ελαφρά πίεση μεταξύ των δακτύλων και είναι 

απαλλαγμένες  κηλίδων.  Ο χρωματισμός  των  καρπών μπορεί  να  ποικίλει,  από τον  τύπο του 

πρασίνου μέχρι του αχνοκίτρινου.

Α. Πράσινες  ελιές  confites22 σε άλμη.  Οι ελιές  αυτές  εκπικρίζονται  με την βοήθεια 

διαλύματος καυστικού νατρίου και στη συνέχεια τοποθετούνται εντός άλμης, μέσα στην οποία 

υφίστανται φυσική γαλακτική ζύμωση (Ισπανικός Τύπος), ολική ή μερική (που ακολουθείται ή 

όχι από παστερίωση). Το τελικό προϊόν συντηρείται: σε άλμη, με ψύξη, με αδρανές αέριο χωρίς 

άλμη και υπο κενό χωρίς άλμη.

Β. Φυσικές πράσινες ελιές σε άλμη. Οι ελιές αυτές επεξεργάζονται απ’ ευθείας μέσα σε 

άλμη, όπου υφίστανται φυσική εκπίκρανση και ζύμωση. Διατηρούν πιο έκδηλη τη γεύση του 

καρπού από τις πράσινες ελιές confites σε άλμη και το τελικό προϊόν συντηρείται: σε άλμη, με 

ψύξη, με αδρανές αέριο χωρίς άλμη και υπό κενό χωρίς άλμη. 

2. Εμπορικοί  τύποι  ξανθών  επιτραπέζιων  ελιών. Προέρχονται  από  καρπούς  που 

συλλέχθηκαν κατά την διάρκεια του κύκλου ωρίμανσης, που συμπίπτει  με τη μεταβολή του 

χρώματος προς το αχνοκίτρινο, ρόδινο μέχρι ερυθρού, πριν την πλήρης ωρίμανσης τους. 

22 Με βάση τους κανόνες ποιότητας του Δ.Σ.Ε., οι επιτραπέζιες ελιές που έχουν εκπικρανθεί με αλκάλι, χαρακτηρίζονται με τη 
διεθνή ορολογία “confite”
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Α. Φυσικές  ξανθές  ελιές  σε  άλμη. Επεξεργάζονται  απ’  ευθείας  σε  άλμη,  όπου υφίστανται 

εκπίκρανση και φυσική ζύμωση. Το τελικό προϊόν συντηρείται: σε άλμη, με ψύξη, με αδρανές 

αέριο χωρίς άλμη και υπό κενό χωρίς άλμη.

Β.  Ελιές  μαυρισμένες  με  οξείδωση  σε  άλμη. Οι  ελιές  αυτές  εκπικρίζονται  με  την 

βοήθεια  αλκαλικού διαλύματος  και  αποκτούν το μαύρο χρώμα σε οξείδωση. Οι ελιές  αυτές 

πρέπει να συσκευάζονται μέσα σε άλμη σε ερμητικά κλεισμένα δοχεία και να συντηρούνται με 

θερμική αποστείρωση.

Γ. Ελιές μαυρισμένες με οξείδωση αφυδατωμένες. Οι ελιές αυτές εκπικρίζονται με τη 

βοήθεια αλκαλικού διαλύματος, εμβαπτίζονται σε άλμη και στη συνέχεια εξέρχονται απ’ αυτήν, 

μαυρίζονται με οξείδωση και αφυδατώνονται με τη βοήθεια θερμού ρεύματος αέρα. Το τελικό 

προϊόν συντηρείται: με ξηρό αλάτι, με αδρανές αέριο και υπό κενό.

3. Εμπορικοί  τύποι  μαύρων  επιτραπέζιων  ελιών.  Προέρχονται  από  καρπούς  που 

συγκομίστηκαν τη στιγμή της πλήρους ωρίμανσης, ή λίγο πριν από αυτή. Ο χρωματισμός τους 

μπορεί να ποικίλει ανάλογα με τη ζώνη παραγωγής  και την εποχή συγκομιδής από το μαυρο-

ερυθρωπό μέχρι το βαθύ καστανό με ενδιάμεσες αποχρώσεις μαύρου, ιώδους, εντόνου ιώδους 

και μαύρου ελαιώδους.

Α. Μαύρες επιτραπέζιες ελιές σε άλμη. Οι ελιές αυτές είναι συνεκτικές, γυαλιστερές με 

στιλπνή επιδερμίδα. Μπορεί να παρουσιαστούν, εξαιτίας του τόπου παρασκευής τους, ελαφρές 

κοιλότητες (τσακίσματα) στην επιφάνειας τους. Αυτές διαχωρίζονται σε:

• Μαύρες ελιές  confites. Εκπικρίζονται  με τη βοήθεια  αλκαλικού διαλύματος  και  στη 

συνέχεια τοποθετούνται σε άλμη, όπου υφίστανται φυσική ζύμωση. Το τελικό προϊόν 

συντηρείται: με ξηρό αλάτι, με αδρανές αέριο και υπό κενό.

• Φυσικές  μαύρες  ελιές. Επεξεργάζονται  απ’ευθείας  μέσα  σε  άλμη,  όπου  υφίστανται 

φυσική εκπίκρανση και ζύμωση. Διατηρούν πιο έκδηλη τη γεύση του καρπού από τις 

μαύρες ελιές confites και μπορεί να είναι ελαφρώς πικρές. Το τελικό προϊόν συντηρείται: 

με ξηρό αλάτι, με αδρανές αέριο και υπό κενό. 

Β.  Μαύρες  ελιές  αφυδατωμένες  ή  ξηράλατες.  Οι  ελιές  αυτές  παρουσιάζονται 

συρρικνωμένες ή πτυχωμένες και είναι συνεκτικές, ενώ η επιδερμίδα παραμένει ανέπαφη. Αυτές 

διαχωρίζονται σε:

• Μαύρες ελιές συρρικνωμένες. Προέρχονται από καρπούς που συγκομίστηκαν λίγο πριν 

την πλήρη ωρίμανση και οι οποίες μετά από ελαφρά επεξεργασία αλκαλικού διαλύματος 

συντηρούνται  με  επίπαση  αλατιού  μέσα  σε  ξύλινα  βαρέλια,  που  περιστρέφονται 
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καθημερινά μέχρι της χρησιμοποιήσεως τους. Το τελικό προϊόν συντηρείται με αδρανές 

αέριο και υπό κενό.

• Μαύρες ελιές confites ξηράλατες. Οι ελιές αυτές εκπικρίζονται με τη βοήθεια ελαφρού 

αλκαλικού  διαλύματος  και  επεξεργάζονται  με  επάλληλες  στρώσεις  ελιών  και  ξηρού 

άλατος, ή με επίπαση με ξηρό αλάτι, όπου υφίστανται αφυδάτωση. Προσφέρονται στον 

καταναλωτή χωρίς άλμη. Το τελικό προϊόν συντηρείται μέσα σε ξηρό αλάτι, με αδρανές 

αέριο και υπό κενό. 

• Φυσικές μαύρες ελιές ξηράλατες. Επεξεργάζονται απ’ ευθείας σε επάλληλες στρώσεις 

ελιών και ξηρού άλατος ή με επίπαση με ξηρό αλάτι. Διατηρούν μια κάποια πικράδα και 

πιο έκδηλη τη γεύση του καρπού από ότι οι  ελιές confites ξηράλατες. Προσφέρονται 

στον καταναλωτή χωρίς άλμη. Το τελικό προϊόν συντηρείται μέσα σε ξηρό αλάτι, με 

αδρανές αέριο και υπό κενό. 

• Μαύρες  ελιές  αφυδατωμένες. Οι  καρποί  κατά  την  επεξεργασία  ζεματίζονται  και 

αφυδατώνονται  μερικώς  με  ξηρό  αλάτι  και  την  βοήθεια  θερμού  ρεύματος  αέρα.  Το 

τελικό προϊόν συντηρείται με αδρανές αέριο και υπό κενό.

4. Τσακιστές  ελιές.  Προέρχονται  από  ολόκληρους  καρπούς  νωπούς  ή  επεξεργασμένους 

προηγουμένως με άλμη, οι οποίοι έχουν υποστεί ειδική επεξεργασία, κατά την οποία η σάρκα 

υφίσταται ρήξη, με χρήση ειδικού σπαστικού μηχανήματος, αλλά ο πυρήνας παραμένει άθικτος 

και  ακέραιος  εντός  του  καρπού.  Μπορούν  να  υφίστανται  επεξεργασία  με  ελαφρύ αλκαλικό 

διάλυμα και διατηρούνται μέσα σε άλμη πιθανώς εμπλουτισμένη με αρωματικά φυτά, με ή χωρίς 

προσθήκη ξυδιού. Υπάρχουν οι ακόλουθοι τύποι τσακιστών ελιών: τσακιστές φυσικές πράσινες 

ελιές σε άλμη, πράσινες ελιές confites τσακιστές σε άλμη και τσακιστές ξανθές ελιές σε άλμη.

5. Χαρακτές  ελιές.  Φυσικές  ελιές  πράσινες,  ξανθές  ή  μαύρες,  χαρακτές  κατά  μήκος  του 

μεγάλου άξονα, με χαραγές που ξεπερνούν την επιδερμίδα και μέρος της σάρκας, διατηρούμενες 

σε άλμη. Μπορεί να γίνει προσθήκη ξιδιού, ελαιολάδου και αρωματικών ουσιών. Υπάρχουν δύο 

διαφορετικοί τύποι:

 Επεξεργασμένες, εάν πριν την κοπή οι ελιές έχουν υποστεί αλκαλική επεξεργασία.

 Φυσικές, χωρίς προηγούμενη αλκαλική επεξεργασία.

Εμπορικοί τύποι επιτραπέζιας ελιάς ανάλογα με την επεξεργασία.

Μια πιο γενική κατηγοριοποίηση των εμπορικών τύπων επιτραπέζιας ελιάς ανάλογα με 

την επεξεργασία περιγράφεται παρακάτω:
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1. Επεξεργασμένες  πράσινες  επιτραπέζιες  ελιές  σε  άλμη.  Ορίζονται  οι  ελιές  που 

επεξεργάζονται με καυστικό νάτριο και στη συνέχεια εμβαπτίζονται σε άλμη, όπου υφίστανται 

ολική  ή  μερική  γαλακτική  ζύμωση.  Εάν  η  ζύμωση είναι  πλήρης,  οι  ελιές  έχουν  αποκτήσει 

συγκεκριμένα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά που εξασφαλίζουν τη συντήρηση τους. Αντίθετα, 

η συντήρηση στις μερικώς ζυμούμενες ελιές γίνεται με αποστείρωση ή παστερίωση, προσθήκη 

συντηρητικών, ψύξη ή αδρανές αέριο. Αυτός ο εμπορικός τύπος είναι γνωστός ως «πράσινες 

ελιές σε άλμη».

2. Μη επεξεργασμένες φυσικές μαύρες ελιές. Οι ελιές αυτές τοποθετούνται απευθείας στην 

άλμη και έχουν συνήθως μια ελαφρώς πικρίζουσα γεύση. Συντηρούνται με φυσική ζύμωση στην 

άλμη, με αποστείρωση ή παστερίωση ή με προσθήκη συντηρητικών. Είναι γνωστές ως «φυσικές 

μαύρες ελιές σε άλμη».

3. Μαύρες (ώριμες) ελιές σε άλμη. Λαμβάνονται από καρπούς, οι οποίοι υποβάλλονται σε 

οξείδωση  (μαύρισμα)  του  χρώματος  σε  αλκαλικό  περιβάλλον.  Στην  περίπτωση  αυτή,  η 

απομάκρυνση της ελευρωπαΐνης είναι πλήρης. Οι ελιές συντηρούνται με θερμική επεξεργασία 

(αποστείρωση) και είναι γνωστές ως «ώριμες μαύρες ελιές».

Τέλος υπάρχουν μια σειρά από άλλες εμπορικές παρασκευές, όπως κατηγοριοποιήθηκαν 

αναλυτικά, σύμφωνα με τον Κανονισμό Ποιότητας του Ελαιολάδου, του Διεθνούς Συμβουλίου 

Ελαιολάδου,  όπως  οι  μη  επεξεργασμένες  μαύρες  ελιές  σε  ξηρό  αλάτι,  μη  επεξεργασμένες 

φυσικά συρρικνωμένες μαύρες ελιές, αφυδατωμένες μαύρες ελιές κ.α..

Μορφές εμπορίας επιτραπέζιων ελιών

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Ποιότητας του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιολάδου για τις 

επιτραπέζιες  ελιές  που  αποτελούν  αντικείμενο  διεθνούς  εμπορίου  από  το  ΔΣΕ,  οι  διάφοροι 

τρόποι που μπορούν να προσφερθούν στην αγορά οι ελιές είναι οι ακόλουθοι:

1. Ολόκληρες ελιές: διατηρούν το αρχικό τους σχήμα, τον πυρήνα και μπορεί να έχουν τον 

ποδίσκο προσκολλημένο στον καρπό.

2. Εκπυρηνωμένες ελιές: διατηρούν το αρχικό τους σχήμα, αλλά έχει αφαιρεθεί ο πυρήνας

3. Γεμιστές  ελιές: εκπυρηνωμένες  ελιές  γεμισμένες  με  διάφορα  προϊόντα  (πιπεριές, 

αντσούγιες, αμύγδαλα κλπ)

4. Μισά:  εκπυρηνωμένες  ελιές  ή  γεμιστές,  κομμένες  στη  μέση κατά  τον  κύριο  άξονα  του 

καρπού.

5. Τεταρτημόρια: εκπυρηνωμένες ελιές κομμένες στα τέσσερα

6. Τομείς: εκπυρηνωμένες ελιές κομμένες κατά μήκος σε περισσότερα από τέσσερα κομμάτια

7. Τροχίσκοι (ροδέλες): εκπυρηνωμένες ή γεμιστές ελιές κομμένες σε φέτες ίδιου πάχους
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8. Τεμαχισμένες: μικρά κομμάτια εκπυρηνωμένων ελιών χωρίς συγκεκριμένος σχήμα

9. Ελαιόπαστα:  το αποτέλεσμα της  πολτοποίησης της  σάρκας των ελιών.  Προκειμένου  να 

συντηρηθεί, προστίθενται συντηρητικές ουσίες επιτρεπόμενες από τη νομοθεσία.

10. Ελιές  σαλάτα: σπασμένες  και  εκπυρηνωμένες  ελιές  με  ή  χωρίς  κάπαρη  ή  οποιοδήποτε 

προϊόν πλήρωσης.

11. Ελιές με κάπαρη: Ολόκληρες ή εκπυρηνωμένες ελιές, συνήθως μικρού μεγέθους με κάπαρη 

και πιπεριές.

Στην Ελλάδα υπάρχουν μια σειρά ποικιλιών ελιάς που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή 

επιτραπέζιας  ελιάς,  ορισμένες  από αυτές  είναι  ευρέως  εμπορεύσιμες  και  άλλες  διακινούνται 

αποκλειστικά  στις  τοπικές  αγορές,  όπου παράγονται.  Παρακάτω καταγράφονται  οι  ποικιλίες 

επιτραπέζιας  ελιάς  ανά  περιοχή  καλλιέργειας,  γίνεται  αναφορά  επίσης  στα  δευτερεύοντα 

ονόματα τους, τα οποία χρησιμοποιούνται στις περιοχές που καλλιεργούνται. 

Πίνακας 17:Ποικιλίες ελιών επιτραπέζιας ελιάς ανά περιοχή καλλιέργειας

Ποικιλία 
Ελιάς

Άλλα Ονόματα Περιοχές Καλλιέργειας

Κονσερβολιά Αμφίσσης, Άρτας, Βολιώτικη, 
Χονδρολιά, Χαλκιδικής

Κεντρική & Δυτική Ελλάδα, 
Χαλκιδική

Καλαμών Καλαματιανή, Αετονυχιά, Κορακοελιά Πελοπόννησος, Κρήτη, Δυτική Ελλάδα
Λαδολιές
Κορωνέικη Λιανολιά, Ψιλολιά, Λαδολιά, Κρητικιά Πελοπόννησος, Κρήτη, Νησιά Ιονίου
Λιανολιά 
Κερκύρας

Σουβλολιά, Κορφολιά, Πρεβεζάνα, 
Δαφνόφυλλη

Κέρκυρα, Παξοί, Ζάκυνθος, 
Κεφαλλονιά, Παράλια Ηπείρου

Κουτσουρελιά Πατρινή, Λιανολιά, Πατρινιά Λαδολιά Πελοπόννησος, Ναύπακτος
Μαστοειδής Τσουνάτη, Ματσολιά, Μουρατολιά, 

Αθηνολιά
Πελοπόννησος, Κρήτη

Ανδρόκαρπη Κορομηλολιά, Γαιδουρολιά, 
Δαμασκηνάτη, Ισπανική, Παλαμάρα

Ελλάδα

Βασιλακάδα Βασιλική, Ισπανική, Κολοκυθάτη, 
Ροβιάτικη

Κέρκυρα, Ροβιές Εύβοιας, Χαλκιδική

Καρυδολιά Στραβολιά, Καρολιά, Κουρολιά Κέρκυρα, Άμφισσα, Λαμία, Εύβοια, 
Χαλκιδική, Μυτιλήνη, Ζάκυνθο, 
Αττική

Κολυμπαδα Μηρολιά, Κολυμπάτη, Στρουμπολιά Φωκίδα, Αττική, Κυκλάδες, Μεσσηνία, 
Εύβοια

Πέραν  των  ποικιλιών  ελιάς,  που  χρησιμοποιούνται  αποκλειστικά  για  την  παραγωγή 

επιτραπέζιων ελιών, υπάρχουν ποικιλίες ελιάς, των οποίων ο καρπός τους χρησιμοποιείται τόσο 

για  την  παρασκευή  επιτραπέζιων  ελιών,  όσο  και  για  ελαιοποίηση.  Παρακάτω  γίνεται  η 

καταγραφή των ποικιλιών ελιάς, όπου παράγουν διπλής χρήσεως ελαιοκάρπους.
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Πίνακας 18: Διπλής χρήσης ποικιλίες ελιών ανά περιοχή καλλιέργειας

Ποικιλία Ελιάς Άλλα Ονόματα Περιοχές Καλλιέργειας
Μεγαρίτικη Περαχωρίτικη, Βοβοδίτικη, Χονδρολιά 

Αίγινας
Αττική, Βοιωτία, Κυανουρία

Κολοβή Μυτιληνιά, Βαλανολιά Λέσβος, Χίος
Κοθρέικη Μανάκι, Μανακολιά, Κορινθιακή Δελφοί, Άμφισσα, Τροιζηνία, 

Κυανουρία, Ιτέα, Αράχοβα, Λαμία, 
Ερμιόνη, Πόρο

Θρουμπολιά- 
Θρούμπα- 
Θασίτικη

Θασίτικη, Χονδρολιά Ευβοίας, Ασκούδα, 
Θασίτικη, Λαδολιά, Ξανθολιά, 
Ρεθυμνιώτικη, Χοντρολιά

Νησιά Αιγαίου, Αττική, Εύβοια, 
Κυκλάδες, Θάσο

Ματόλια Ρουσσολιά, Νυχάκι, Νταμουρελιά Ηλεία

Τέλος, υπάρχει μια σειρά από ξένες ποικιλίες ελαιόδεντρων, τα οποία παράγονται στην 

Ελλάδα  και  οι  καρποί  τους  είναι  βρώσιμοι  και  μπορούν  να  επεξεργαστούν  και  να  γίνουν 

επιτραπέζιες ελιές. Παρακάτω ακολουθεί ο πίνακας με τις ξένες αυτές ποικιλίες,

Πίνακας 19: Ξένες ποικιλίες βρώσιμων ελιών που καλλιεργούνται στην Ελλάδα

Ποικιλία Ελιάς Άλλα Ονόματα Περιοχές Καλλιέργειας
Gordal Σεβιγιάνα, Ρεάλ, Κουΐν, 

Περίγιο
Σεβίλλη, Αμερική, Βόρεια Αφρική, Ελλάδα

Arbequina Ισπανία, Ελλάδα
Ascolana Αμερική, Ισραήλ, Αργεντινή, Μεξικό ,Ελλάδα
Picholine Γαλλία, Ελλάδα
Leccino Ιταλία, Ελλάδα
Manzanilla Ιταλία, Καλιφόρνια, Ελλάδα

Πίνακας 20:Κατηγοριοποίηση τύπων επιτραπέζιας ελιάς, σύμφωνα με το σχήμα του 
πυρήνα τους (κουκούτσι)

Μικροπύρηνες Ελιές Μεσοπύρηνες Ελιές Μακροπύρηνες Ελιές
Αθηνολιά Αδραμυτιανή Άμφισσας
Αράχωβας Δαφνολιά Μακρολιά Τριγλίας
Ασπρολιά Δαφνομηλιά Σαμοθράκης

Θιακό Θρουμπολιά Στραβομύτα
Κερκυραϊκή Λιανολιά Κοθρέικη Χονδρολιά

Κορωνέικη Κολοβή
Κουτσουρελιά Λαδολιά Μεγαρων

Λιανιλιά ή Κρανεομορφη Λαδολιά Μαρονείας
Λιανολιά Μανακιλιά

Μανακολιά Μανάκι ή Μανολιά
Ματσολιά Μουρτολιά
Μαυρολία Μεγαρείτικη
Τσουνάτη Πατρινολιά

Σαλωνιτική
Χονδρολιά

Χουρμαδολιά
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Πίνακας 21: Ποικιλίες Ελιάς που παράγονται κατά Περιφερειακή Ενότητα

Γεωγραφικά 
Διαμερίσματα

Περιφερειακή 
Ενότητα

Είδος Ελιάς

Πελοπόννησος Αργολίδος Λαδολιά Μεγάρων, Μανάκι ή Μανακολιά
Αρκαδίας Κορωνέικη, Ματσολιά, Μανακολιά, 

Μεγαρείτικη
Αχαΐας Κορωνέικη, Πατρινολιά
Ηλείας Κορωνέικη, Ματσολιά
Κορινθίας Κορωνέικη, Μεγαρείτικη, Μανακιλιά
Λακωνίας Αθηνολιά, Ασπρολιά, Κορωνέικη, Μουρτολιά
Μεσσηνίας Κορωνέικη, Ματσολιά, Μαυρολιά

Στερεά Ελλάδα Αιτωλοακαρνανίας Κορωνέικη, Κουτσουρελιά, Χονδρολιά
Αττικής Αθηνολιά, Λαδολιά, Καθρέικη. Μεγαρείτικη
Βοιωτίας Αράχωβας, Κοθρέικη, Μεγαρείτικη, 

Σαλωνίτικη
Ευβοίας Λαδολιά ή Θρουμπολιά, Χονδρολιά
Φθιώτιδας Χονδρολιά ή Κονσερβολιά
Φωκίδας Άμφισσας, Κοθρέικη, Κορωνέικη, 

Στραβομύτα
Θεσσαλία Μαγνησίας Χονδρολιά ή Βολιώτικη
Ήπειρος Άρτας Χονδρολιάς ή Άμφισσας 

Θεσπρωτίας Λαδολιά, Χονδρολιά
Πρεβέζης Λιανονιά ή Κρανεόμορφη

Μακεδονία Καβάλα Θρουμπολιά ή Θασίτικη
Χαλκιδικής Χονδρολιά ή Βολιώτικη

Θράκη Έβρου Μακρολιά Τριγλίας, Σαμοθράκης
Ροδόπης Λαδολιά Μαρωνείας

Νησιά Αιγαίου Λέσβου Αδραμυτιανή, Κολοβή, Λαδολιά ή 
Θρουμπολιά

Σάμου Δαφνολιά, Χονδρολιά
Χίου Χουρμαδολιά

Κρήτης Ηρακλείου Λιανολιά, Χονδρολιά ή Θρουμπολιά
Ρεθύμνου Κορωνέικη ή Λιανολιά, Τσουνάτη, Χονδρολιά 

ή Θρουμπολιά
Χανίων Λιανολιά, Τσουνάτη
Λασιθίου Λιανολιά

Ιόνια Νησιά Ζακύνθου Λιανολιά ή Κορωνέικη
Κερκύρας Ασπρολιά, Κερκυραϊκή Λιανολιά, Μαυρολιά
Κεφαλληνίας Θιακό (στην Ιθάκη), Κορωνέικη, Λιανολιά
Λευκάδας Ασπρολιά, Μαυρολιά

Κυκλάδες Κυκλάδων Ασκουδελιά ή Θρουμπολιά, Δαφνολιά
Δωδεκάνησα Δωδεκανήσου Δαφνομηλιά και Θρουμπολιά, Λιανολιά

Προδιαγραφές ποιότητας επιτραπέζιας ελιάς

Η  ποιότητα  οποιουδήποτε  τροφίμου  και  άρα  και  της  επιτραπέζιας  ελιάς,  είναι  η 

συνισταμένη  ορισμένων  ιδιοτήτων  και  ποιοτικών  χαρακτηριστικών,  μέσω  των  οποίων 

προσδιορίζεται ο βαθμός αποδοχής της από το καταναλωτικό κοινό. Κατά αυτή την έννοια η 
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επιτραπέζια ελιά υψηλής αποδοχής είναι και υψηλής ή άριστης ποιότητας, η μέσης αποδοχής 

είναι μέτριας ποιότητας, ενώ η μικρής αποδοχής είναι κακής ποιότητας έως και απορριπτέα.

Τα χαρακτηριστικά, τα οποία μετέχουν στη διαμόρφωση της ποιότητας είναι σε γενικές 

γραμμές τα ίδια για όλα τα τρόφιμα, η βαρύτητα όμως του κάθε χαρακτηριστικού μπορεί να 

είναι διαφορετική κατά περίπτωση. Η εκτίμηση ή μέτρηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών ενός 

τροφίμου γίνεται είτε υποκειμενικά από τον ίδιο τον καταναλωτή, οπότε έχει να κάνει με το πώς 

ανταποκρίνονται οι αισθήσεις του στα συστατικά του τροφίμου, είτε αντικειμενικά όταν γίνεται 

χρήση εργαστηριακών οργάνων και συσκευών, με τη βοήθεια των οποίων πραγματοποιούνται 

διάφορες αναλύσεις στα συστατικά του τροφίμου. 

Οι κυριότεροι προσδιοριστικοί παράγοντες της ποιότητας της ελιάς είναι:

1. Το μέγεθος  και  σε  μικρότερο  βαθμό το  σχήμα του  καρπού:  Το μέγεθος  του καρπού 

αξιολογείται  με  πολύ  καλή  προσέγγιση  μακροσκοπικά,  υποκειμενικά   με  τα  μάτια  και 

αντικειμενικά  μέσω  του  ζυγίσματος  αντιπροσωπευτικού   δείγματος.  Το  μέγεθος  του 

ελαιοκάρπου είναι ο κύριος προσδιοριστικός παράγοντας ποιότητας και κατά συνέπεια της τιμής 

της πώλησης, όταν βέβαια συνδυάζεται με υψηλή τιμή της σχέσης σάρκας προς τον πυρήνα, που 

πρέπει  να  είναι  ανώτερη  του  5.  Το  μέγεθος  του  καρπού  είναι  διαφορετικό  στις  διάφορες 

ποικιλίες ελιάς με αποτέλεσμα να διαχωρίζονται με βάση αυτό το κριτήριο σε τρεις κατηγορίες: 

μικρόκαρπες, μεσόκαρπες και μεγαλόκαρπες. Οι τελευταίες ονομάζονται και αδρόκαρπες και ο 

καρπός τους σχεδόν πάντα χρησιμοποιείται για επιτραπέζια κατανάλωση, ανεξάρτητα από τα 

υπόλοιπα πλεονεκτήματα  του. Επιτραπέζιες όμως ποικιλίες είναι και πολλές μεσόκαρπες, ενώ 

ελάχιστες είναι οι μικρόκαρπες. 

2. Το μέγεθος του πυρήνα:  Πρόκειται για ένα ποιοτικό χαρακτηριστικό με κριτική σημασία 

για  την  επιτραπέζια  ελιά,  που  διαχωρίζει  τις  ποικιλίες  σε  τρείς  κατηγορίες:  μακροπύρηνες, 

μεσοπύρηνες και μικροπύρηνες. Οι πρώτες είναι χωρίς σημασία για τη βιομηχανία ακόμη και αν 

είναι  αδρόκαρπες,  οι  μεσαίες  είναι  αποδεκτές  εάν  είναι  μεσόκαρπες  ή  αδρόκαρπες  και  οι 

τελευταίες είναι ιδεώδεις, ειδικά αν είναι αδρόκαρπες. Ο πυρήνας θα πρέπει να είναι εσωτερικά 

λείος με ελάχιστες και αβαθείς γλυφές και να αποχωρίζεται εύκολα από τη σάρκα.  Ο πυρήνας 

του ελαιοκάρπου εκτιμάται κατά προσέγγιση μακροσκοπικά και ακριβώς με ζύγισμα σε ζυγό 

μέσης ακριβείας

3. Η σχέση της σάρκας προς τον πυρήνα: Είναι ποιοτικό χαρακτηριστικό με κριτική σημασία 

για τον χαρακτηρισμό μιας ποικιλίας ελιάς ως επιτραπέζιας. Όσο μεγαλύτερη είναι η σχέση τόσο 

καλύτερος είναι ο ελαιόκαρπος της ποικιλίας για επιτραπέζια κατανάλωση, γιατί έτσι αυξάνει το 

ποσοστό της σάρκας σε βάρος του πυρήνα.
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4. Το χρώμα: Το χρώμα είναι βασικής σημασίας παράγοντας για την ποιότητα της ελιάς. Στα 

πρώτα στάδια της επεξεργασίας του ελαιοκάρπου το χρώμα είναι βαθύ πράσινο και μεταπίπτει 

προοδευτικά σε ανοιχτό πράσινο, κιτρινο-πράσινο, κίτρινο με ρόδινα στίγματα, ρόδινο, ιώδες, 

μελανό-ιώδες  και  τελικά  μελανό  ελαιώδες.  Το  πράσινο  και  κίτρινο  χρώμα  οφείλονται  σε 

λιποδιαλυτές χρωστικές, όπως είναι οι χλωροφύλλες, τα καροτένια και άλλες συγγενείς ενώσεις. 

Ενώ το ρόδινο χρώμα, το ιώδες, το μελανό οφείλονται στις υδατοδιαλυτές ανθοκυάνες.

Το χρώμα με το οποίο το καταναλωτικό κοινό επιζητεί τον κάθε εμπορικό τύπο ελιάς 

είναι:

 Το βαθύ πράσινο για ελιές πράσινου χρώματος που έχουν εκπικριστεί με άλκαλι, αλλά δεν 

έχουν υποστεί γαλακτική ζύμωση. Στις περιπτώσεις αυτές το χρώμα γίνεται πιο έντονο πράσινο, 

εάν προστεθεί στην άλμη ασκορβικό οξύ. 

 Το πράσινο-κίτρινο ως χρυσό-κίτρινο για πράσινες ελιές, που έχουν υποστεί πλήρη γαλακτική 

ζύμωση.  Λόγω  του  όξινου  pH  αλλά  και  της  δράσης  του  ενζύμου  της  χλωροφυλλάσης 

αποικοδομείται  το  μόριο  της  χλωροφύλλης  και  μετατρέπεται  σε  φαιοφυτίνη  και  φορφίβια. 

Ταυτόχρονα αποκαλύπτονται τα καροτένια, στα οποία οφείλεται το χρυσό-κίτρινο χρώμα, το 

οποίο  είναι  επιθυμητό  στις  πράσινες  ελιές  γαλακτικής  ζύμωσης  και  στις  πράσινες  ελιές 

ισπανικού τύπου

 Το μελανο-ιώδες  ή  βαθύ μελανό  είναι  επιθυμητό  για  τις  φυσικά  ώριμες  ελιές  στην  άλμη. 

Οφείλεται σε ανθοκυάνες, που συνθέτει ο ελαιόκαρπος στα τελευταία στάδια της εξέλιξης του. 

5. Η ποιότητα της επιδερμίδας: Η δομή  και η σύσταση της επιδερμίδας είναι χαρακτηριστικό 

με ιδιαίτερη σημασία για την ποιότητα της επιτραπέζιας ελιάς. Η επιδερμίδα είναι εκλεκτή όταν 

είναι λεπτή και ανθεκτική στις αντιξοότητες του περιβάλλοντος, όπως είναι οι πρώιμες χαμηλές 

θερμοκρασίες  στο στάδιο της σοδειάς,  το αλκαλικό διάλυμα όταν χρησιμοποιείται  κατά την 

επεξεργασία,  όταν  η  θερμοκρασία  είναι  άνω  των  21ο C,  η  άλμη  περιέχει  αλάτι  άνω  μιας 

ορισμένης στάθμης κ.α.. Ποικιλίες ελιάς με χοντρή επιδερμίδα είναι μειονεκτικές, πράγμα που 

διαπιστώνεται  στο  στάδιο  της  μάσησης.  Η λεπτότητα  και  η  ανθεκτικότητα  της  επιδερμίδας 

εκτιμάται μακροσκοπικά, αλλά και με παρατήρηση στο μικροσκόπιο. 

6. Η υφή: Η καλή υφή είναι το πρώτο σε σπουδαιότητα χαρακτηριστικό για την ποιότητα της 

επιτραπέζιας ελιάς αλλά και  κάθε φυτικού τροφίμου.  Βρώσιμες  ελιές  αλλά και  κάθε φυτικό 

τρόφιμο με υποβαθμισμένη (μαλακή) υφή δεν χάνει  απλώς σε ποιότητα,  αλλά αχρηστεύεται 

τελείως. Συμβαίνει να είναι η ποιότητα της ελιάς τόσο καλύτερη και η τιμή της πώλησης της 

τόσο υψηλότερη, όσο μεγαλύτερη είναι η συνεκτικότητα της σάρκας της. Η υφή των ελιών είναι 

εξαιρετική ή καλή όταν η συγκομιδή γίνει στο κατάλληλο στάδιο εξέλιξης του καρπού, ανάλογα 
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με τον  εμπορικό τύπο,  που ο καρπός θα δώσει  μετά  την επεξεργασία  του και  όταν ο ίδιος  

προστατεύεται  από  φυσικούς  και  χημικούς  παράγοντες,  που  προκαλούν  αποικοδόμηση  των 

συστατικών  του  (χαμηλές  θερμοκρασίες  στο  στάδιο  της  σοδειάς,  ανάπτυξη  οξειδωτικών 

μικροοργανισμών κ.α.).  Η συνεκτική και τραγανή σάρκα προσδιορίζει κατά μεγάλο ποσοστό 

την  ποιότητα  όλων  των  τύπων  επιτραπέζιας  ελιάς,  με  εξαίρεση  τις  ελιές  ξηρού  άλατος.  Η 

συνεκτικότητα  της  σάρκας  εκτιμάται  υποκειμενικά  μέσω  της  αφής,  κατά  τη  συμπίεση  της 

κόντρα στον πυρήνα. Αντικειμενικά η υφή στα διάφορα οπωρολαχανικά μετριέται  με ειδικά 

όργανα επινόησης, όπως ο δοκιμαστής πίεσης Magness- Taylor. 

7. Τα συστατικά που είναι υπεύθυνα για το άρωμα και την γεύση: Η γεύση και το άρωμα 

της  επιτραπέζιας  ελιάς  είναι  η  συνισταμένη  των  γεύσεων  και  των  αρωμάτων  πολλών 

συστατικών, με ορισμένα από τα οποία προσδιορίζονται με τη χημική ανάλυση, άλλα με τη 

συσκευή  της  υγρής-αέριας  χρωματογραφίας,  της  χρωματογραφίας  λεπτής  στιβάδας  κλπ.  Τα 

σπουδαιότερα συστατικά της σάρκας υπεύθυνα για τη γεύση είναι τα οξέα, κυρίως το γαλακτικό 

και  οξικό  οξύ,  το αλάτι  που περιέχει  η σάρκα,  η  ελευρωπαΐνη,  ορισμένες  πολυφαινόλες  με 

στυφή γεύση και άλλα συστατικά με λιγότερο ενδιαφέρον. Το αλάτι θα πρέπει να περιέχεται στη 

σάρκα  σε  ποσοστό  μικρότερο  από  8%.  Η  γεύση  της  ελιάς  είναι  καλύτερη,  όταν  το  αλάτι 

κυμαίνεται μεταξύ του 5% και του 6,5%. Με εξαίρεση τις τεχνικά μαύρες ελιές, που πρακτικά 

στερούνται αρώματος, οι ελιές  όλων των άλλων εμπορικών τύπων έχουν ειδικό άρωμα κατά 

περίπτωση. Ιδιαίτερα οι πράσινες ελιές ισπανικού τύπου συνηθίζεται να μένουν στην άλμη για 

δύο μήνες  μετά την ολοκλήρωση της  ζύμωσης,  γιατί  έτσι  αποκτούν καλύτερα  γευστικά και 

οσφρητικά χαρακτηριστικά. Η αξιολόγηση τους γίνεται υποκειμενικά με οργανοληπτικό έλεγχο 

από ομάδες γευσιγνωστών.

8. Η θρεπτική και βιολογική αξία: Η θερμιδική αξία της επιτραπέζιας ελιάς αυξάνεται με την 

πρόοδο της ωρίμανσης και μάλιστα με τρόπο εντυπωσιακό, αφού αυτή η αύξηση μπορεί να 

φτάσει το 160-165% της τιμής της αξίας του πράσινου καρπού. Αυτή η αύξηση οφείλεται στην 

απώλεια υγρασίας. Η βιολογική αξία σχετίζεται περισσότερο με την υγιεινή κατάσταση και πολύ 

λιγότερο με την πάχυνση του ανθρώπου. Προσδιορίζεται από ορισμένα συστατικά της τροφής 

με  μικρή  ή  μηδαμινή  θερμιδική  αξία,  που  είναι  όμως  απαραίτητα  συστατικά  μιας  σωστής 

δίαιτας, που παίζει βασικό ρόλο στην εξασφάλιση της υγείας. 

Στην περίπτωση της επιτραπέζιας ελιάς η βιολογική της αξία προσδιορίζεται από την 

περιεκτικότητα της σε:

• Αμινοξέα, ελεύθερα ή συνδεδεμένα στο μόριο των πρωτεΐνων, που είναι απαραίτητα για 

τον άνθρωπο. Οι πρωτεΐνες της ελιάς περιέχουν ικανοποιητικά ποσοστά απαραίτητων 

αμινοξέων. Επίσης, τα αμινοξέα και πεπτίδια που εκχυλίζονται στην άλμη υποστηρίζουν 
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την ανάπτυξη των πλέον απαιτητικών σε αμινοξέα βακτηρίων του γαλακτικού οξέος. Η 

σάρκα της επιτραπέζιας ελιάς είναι μια παρακαταθήκη ελαιόλαδου, αφού περιέχει 20-

30% κατά βάρος επί της νωπής σάρκας. 

• Αντιοξειδωτικές ουσίες. Η ελιά προσφέρει στο ελαιόλαδο απεριόριστη προστασία, τόσο 

με τις αντιοξειδωτικές ουσίες, που περιέχει όσο και με τη δομή των ιστών της και κυρίως 

με την προστατευτική επιδερμίδα της,  έτσι ώστε να αποκλείεται  η άμεση επαφή του 

ελαιολάδου με τον ατμοσφαιρικό αέρα. 

• Μονοακόρεστα λιπαρά, που έχουν θρεπτική αξία για τον άνθρωπο. Το κύριο ακόρεστο 

λιπαρό οξύ του ελαιολάδου είναι ως γνωστόν το ελαϊκό οξύ. Ο συσχετισμός μεταξύ του 

βαθμού κορεσμού των λιπαρών οξέων της διατροφής και της τιμής της χοληστερόλης 

στο αίμα, αλλά και της εξέλιξης καρδιαγγειακών  νοσημάτων είναι πλέον επιστημονικά 

τεκμηριωμένος.  Ο  ελαιόκαρπος  επίσης  εξασφαλίζει  στον  ανθρώπινο  οργανισμό  μια 

σειρά πολυακόρεστων λιπαρών και κυρίως το λινελαϊκό, τα οποία έχουν θρεπτική αξία 

και  η  παρουσία  τους  στο  καθημερινό  διαιτολόγιο  είναι  απαραίτητη.  Τέλος  σπουδαίο 

ρόλο  παίζει  η  αντοχή  που  υποδεικνύουν  οι  λιπαρές  ουσίες  της  ελιάς  στο  τάγγισμα. 

Αντοχή, η οποία είναι αποδεδειγμένα μειωμένη για τα άλλα σπορέλαια. 

• Ορισμένες βιταμίνες, λιποδιαλύτες και υδατοδιαλύτες, καροτένια, βιταμίνη C, θειαμίνη 

και τοκοφερόλες. 

• Ορισμένα  ανόργανα συστατικά (άλατα, ιόντα),  που είναι  απαραίτητα για την ομαλή 

λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού. Μεταξύ όλων δεσπόζει το κάλιο όπως και σε 

όλους  τους  φυτικούς  ιστούς  και  ακολουθεί  το χλώριο,  το ασβέστιο,  το φώσφορο,  το 

μαγνήσιο και το νάτριο. Ιδιαίτερα υψηλή είναι η συγκέντρωση του μαγνησίου, που είναι 

πολύτιμο για τη διατροφή του ανθρώπου. Περιέχονται επίσης μια σειρά από απαραίτητα 

για  τον  ανθρώπινο  οργανισμό  ιχνοστοιχεία,  όπως  ο  σίδηρος,  ο  ψευδάργυρος  και  το 

μαγγάνιο. 

• Ολευρωπαΐνη. Η επιτραπέζια ελιά είναι η μόνη τροφή του ανθρώπου που περιέχει αυτή 

την πικρή ουσία. Οι πικρές ουσίες, που περιέχονται στα τρόφιμα είναι η ολευρωπαΐνη 

στην ελιά και η φλαβονοειδή στα εσπεριδοειδή. Με εξαίρεση τις δύο παραπάνω ουσίες, 

οι υπόλοιπες πικρές ουσίες είναι επικίνδυνες για τον άνθρωπο, επειδή αλλοιώνουν τα 

οργανοληπτικά χαρακτηριστικά,  προξενούν στομαχικές  διαταραχές  και  κάποιες  φορές 

τον  θάνατο.  Αντίθετα,  η  ελευρωπαΐνη  και  τα  φλαβονοειδή  επιζητούνται  από  το 

καταναλωτικό  κοινό  γιατί  αποτελούν  ποιοτικά  χαρακτηριστικά  για  τα  αντίστοιχα 

τρόφιμα. Εισηγμένες στον οργανισμό αυξάνουν την έκκριση του γαστρικού οξέος και 
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τονώνουν την όρεξη. Ειδικά οι υπόπικρες ελιές, που παράγονται στην Ελλάδα, δρουν 

ευνοϊκά σε περιπτώσεις παθήσεων του στομαχιού. 

9. Τα  ελαττώματα:  Τα  ελαττώματα  στην  επεξεργασμένη  επιτραπέζια  ελιά  μπορούν  να 

χωρισθούν σε δύο κύριες κατηγορίες, τις αλλοιώσεις και τις ασθένειες του προϊόντος, αν και δεν 

υπάρχει σαφής διαχωρισμός ανάμεσα στις δύο αυτές έννοιες.  Οι αλλοιώσεις αφορούν κυρίως 

την υποβάθμιση της υφής της ελιάς, που εκδηλώνεται με συρρίκνωση από φυσικά ή χημικά 

αίτια  και  με  μαλάκωμα  των  ιστών,  που  οφείλεται  ομοίως  σε  χημικά  αίτια  και  στη  δράση 

ορισμένων  ενζύμων.  Τα  τελευταία  είτε  είναι  εγγενή  του  καρπού  ή  εκκρίνονται  από 

πηκτινολυτικούς μικροοργανισμού. Αλλοίωση πολλές φορές εμφανίζεται και στο χρώμα. 

Η  συρρίκνωση είναι  πολύ σοβαρή αλλοίωση στον καρπό της  ελιάς είναι  δύο τύπων 

αναστρέψιμη και μόνιμη. Η πρώτη είναι ήπια, ενώ η δεύτερη μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις 

στην  ποιότητα  του  καρπού.  Τα  αίτια  που  μπορεί  να  οδηγήσουν  σε  συρρίκνωση  είναι  τα 

ακόλουθα: χαμηλή θερμοκρασία, παρατεταμένη ξηρασία, πυκνή άλμη. 

Η  φλυκταίνωση και  εκδορά (γδάρσιμο) της επιδερμίδας πρόκειται  για αλλοίωση των 

πράσινων  ελιών  και  παρουσιάζεται  στο  στάδιο  της  επεξεργασία  με  αλκάλι.  Η διάλυση  του 

νατρίου στο νερό είναι εξώθερμη αντίδραση και εάν η θερμοκρασία του διαλύματος δεν ελεχθεί 

και παραμείνει ανώτερη από 15,5-21ο C, τότε τα  γδαρσίματα της επιδερμίδας και ο σχηματισμό 

φλυκταινών είναι μια κατάσταση αναπόφευκτη. 

Αεριοπάθηση,  η κατάσταση αυτή μπορεί  να οφείλεται  σε μικροβιακή δράση,  μπορεί 

όμως να οφείλεται και σε έκλυση διοξειδίου του άνθρακα από τους ίδιους τους ιστούς της ελιάς, 

όταν  εμβαπτίζεται  στην  άλμη  κατ’  ευθείαν  από  το  δέντρο.  Στην  περίπτωση  σχηματίζονται 

φλύκταινες γεμάτες από διοξείδιο του άνθρακα κάτω από την επιδερμίδα, σχισμές και ραγάδες, 

που αρχίζουν από τον πυρήνα και φθάνουν στην επιδερμίδα. 

Το μαλάκωμα της υφής, πρόκειται για σοβαρή αλλοίωση, που αχρηστεύει το προϊόν. Τα 

αίτια στα οποία μπορεί να οφείλεται είναι τα παρακάτω: ζεστό ή πολύ πυκνό διάλυμα αλκαλίου, 

υψηλές θερμοκρασίες, εγγενή πηκτινολυτικά και κυτταρινολυτικά ένζυμα του ελαιοκάρπου. 

Άλλη μορφή αλλοίωσης που μπορεί να προκληθεί στον ελαιόκαρπο είναι το γαλάζωμα ή 

αλλιώς κυάνωση. Η συγκεκριμένη αλλοίωση έχει βαριές οικονομικές συνέπειες για τη φυσικά 

ώριμη ελιά.  Πρόκειται,  για  μια κατάσταση που εκδηλώνεται  μια αλλαγή του χρώματος από 

εξασθενημένο  μαύρο σε  εξασθενημένο  κυανό ή κυανόγκριζο  και  από βαθύ μαύρο σε  βαθύ 

κυανό στις πιο βαριές καταστάσεις. ΟΙ μεταβολές στο χρώμα συνοδεύονται με επιδείνωση της 

γεύσης και της υφής. Το προϊόν αποκτά γεύση αρχόμενης σήψης και είναι ακατάλληλο για το 

εμπόριο  και  την  κατανάλωση.  Το  γαλάζιο  χρώμα  είναι  πολύ  σταθερό  και  παραμένει  στον 
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ελαιόκαρπο, ακόμη και εάν γίνει δραστική επεξεργασία με νιτρικό οξύ ή άλλους δραστικούς 

χημικούς  παράγοντες.  Σε  ακραίες  καταστάσεις  οι  ελαιόκαρποι  αποκτούν  αποκρουστική 

δυσοσμία. 

Τέλος  ασθένειες  οι  οποίες  μπορεί  να  προσβάλλουν  τους  ελαιοκάρπους  αναφέρονται 

επιγραμματικά  παρακάτω:  αεριοπάθηση,  ασθένεια  της  δυσοσμίας,  βουτυρική  ζύμωση, 

προπιονική ζύμωση, μαλάκωμα της σάρκας του καρπού και στίγματα.

10. Η νοθεία:  Η νοθεία στην επιτραπέζια ελιά δεν είναι εύκολη, γιατί το μόνο που μπορεί να 

γίνει είναι ανάμειξη με ελαιόκαρπο κατώτερης ποικιλίας και μια τέτοια νόθευση γίνεται εύκολα 

αντιληπτή, αφού οι διαφορές αφορούν μορφολογικά χαρακτηριστικά, γεύση και αρώματα.

Η συγκομιδή είναι πολύ σημαντικό στάδιο για την ποιότητα της επιτραπέζιας ελιάς. Η 

καλύτερη στιγμή για τη συλλογή, είναι όταν οι καρποί έχουν αποκτήσει το μέγιστο μέγεθος και 

βρίσκονται  λίγο  πριν  το  στάδιο  της  πλήρους  ωρίμανσης-  με  χρώμα  μεταξύ  πράσινου  και 

κίτρινου. Εάν συγκομίζονται νωρίτερα, η ζύμωση γίνεται δύσκολα, με συνέπεια οι ελιές να είναι 

σκληρές και με πικρή γεύση. Όταν συλλέγονται αργότερα, το τελικό προϊόν είναι μαλακό και η 

συντήρηση είναι  δύσκολη.  Φυσικά,  η  καλύτερη στιγμή για τη συγκομιδή  εξαρτάται  από τα 

χαρακτηριστικά του τελικού προϊόντος που έχει σκοπό ο παραγωγός να παράξει. 

Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η ζημιά στους καρπούς, η συγκομιδή γίνεται με το χέρι. 

Οι ελιές τοποθετούνται σε πλαστικά τελάρα, βάρους 22 Κg, με οπές, για να επιτρέπεται η καλή 

κυκλοφορία του αέρα. Για την αποφυγή τραυματισμών κατά τη μεταφορά οι ελιές μπορεί να 

τοποθετηθούν σε αραιό διάλυμα καυστικού νατρίου (0,3%). Με αυτό τον τρόπο αποφεύγεται το 

μαύρισμα σημείων του καρπού που χτυπιούνται μεταξύ τους κατά την συγκομιδή και μεταφορά 

τους. Τονίζεται ότι οι καρποί δεν πρέπει να παραμείνουν για περισσότερο από τρεις έως οκτώ 

ώρες στο διάλυμα αυτό, διαφορετικά εμφανίζονται στίγματα στην επιφάνεια της επιδερμίδας, τα 

οποία δεν υποχωρούν κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας. 

Οι επιτραπέζιες ελιές, μετά τη διαλογή και την επεξεργασία, θα πρέπει να είναι καθαρές 

και χωρίς ανεπιθύμητη γεύση ή οσμή. Δεν θα πρέπει να παρουσιάζουν οποιαδήποτε ατέλεια, που 

θα μπορούσε να επηρεάσει τη θρεπτική τους αξία ή τις συνθήκες συντήρησης. Επιπλέον, δεν θα 

πρέπει να παρουσιάζουν οποιαδήποτε μεταβολή ή εκτροπή από τη ζύμωση και θα πρέπει να 

έχουν  ομοιόμορφο  χρώμα  και  σχήμα.  Επίσης  αναγκαία  ορίζεται  η  απουσία  παθογόνων 

μικροοργανισμών ή τοξινών.  
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1.3.2 Πιστοποίηση επιτραπέζιας ελιάς (ΠΟΠ/ ΠΓΕ- Βιολογικό)

Όπως  και  στην  περίπτωση  του  ελαιόλαδου  αντίστοιχα  και  στις  ελιές  ισχύει  ο 

Ευρωπαϊκός  Κανονισμός  510/2006,  όπου  επιβάλλει  ενδείξεις  αναγνώρισης  ποιότητας  για 

ορισμένες  κατηγορίες  προϊόντων  μεταξύ  των  οποίων  και  η  επιτραπέζια  ελιά.  Οι  εν  λόγω 

ενδείξεις  είναι  η  Π.Ο.Π.=  Προστατευμένη  Ονομασία  Προέλευσης  και  η  Π.Γ.Ε.  = 

Προστατευμένη  Γεωγραφική  Ένδειξη.  Για  να  τύχουν  αναγνώρισης  της  ένδειξης  Π.Ο.Π.,  τα 

προϊόντα πρέπει να παράγονται, επεξεργάζονται και μεταποιούνται σε μια οριοθετημένη περιοχή 

που διαθέτει και αναγνωρισμένη μέθοδο-πρακτική. 

Από  την  άλλη  πλευρά,  για  την  ένδειξη  Π.Γ.Ε.,  τα  κριτήρια  είναι  πιο  χαλαρά  και 

απαιτείται σαφής σχέση του προϊόντος, σε ένα τουλάχιστον στάδιο της διαδικασίας παραγωγής, 

επεξεργασίας ή μεταποίησης με την οριοθετημένη περιοχή. Η πιστοποίηση στην Ελλάδα γίνεται 

από τον ίδιο φορέα που γίνεται και για το ελαιόλαδο την AGROCERT. Παρακάτω παρατίθενται 

οι ελληνικές επιτραπέζιες ελιές, οι οποίες έχουν αναγνώριση ΠΟΠ και ΠΓΕ. Όπως προκύπτει 

και  από τον  πίνακα 21,  έχουν  αναγνωριστεί  10  τύποι  ελληνικής  επιτραπέζιας  ελιάς  εκ  των 

οποίων οι 9 έχουν λάβει αναγνώριση ΠΟΠ και μόνο 1 έχει λάβει αναγνώριση ΠΓΕ. 

Πίνακας 22: Αναγνωρισμένες ελληνικές επιτραπέζιες ελιές με ΠΟΠ και ΠΓΕ

Α/Α Ελιές Κατηγορία Δημοσιευμένες Προδιαγραφές
1 Ελιά Καλαμάτας ΠΟΠ 440304 / 11-11-1993 (ΦΕΚ 871/26-11-93)
2 Κονσερβολιά Αμφίσσης ΠΟΠ 317746 / 18-01-1994 (ΦΕΚ 24/18-01-94)
3 Κονσερβολιά Άρτας ΠΓΕ 317713 / 14-01-1994 (ΦΕΚ 17/14-01-94)
4 Κονσερβολιά Αταλάντης ΠΟΠ 317740 / 18-01-1994 (ΦΕΚ 24/18-01-94)
5 Κονσερβολιά Ροβίων ΠΟΠ 319102 / 18-01-1994 (ΦΕΚ 25/18-01-94)

6
Κονσερβολιά Στυλίδας 

ΠΟΠ
317748 / 18-01-1994 (ΦΕΚ 23/18-01-94) &  
318848 / 21-8-2008 (ΦΕΚ 1725 / 28-8-2008 )

7 Θρούμπα Θάσου ΠΟΠ
315781 / 14-01-1994 (ΦΕΚ 15/14-01-94) 
290826/18-08-2010 (ΦΕΚ 1368/02-09-2010) 

8 Θρούμπα Χίου ΠΟΠ 315800 / 14-01-1994 (ΦΕΚ 15/14-01-94)
9 Θρούμπα Αμπαδιάς Ρεθύμνης Κρήτης ΠΟΠ 444281 / 23-12-1993 (ΦΕΚ 955/31-12-93)
10 Κονσερβολιά Πηλίου Βόλου ΠΟΠ 317712 / 14-01-1994 (ΦΕΚ 17/14-01-94)

1.4 Άλλα προϊόντα

Η Ελαιοκομία παράγει ως κύρια προϊόντα Ελαιόλαδο και Βρώσιμες Επιτραπέζιες Ελιές. 

Παράγει  όμως  και  μια  σειρά  από  αρκετά  αξιόλογα  Υποπροϊόντα  και  Υπολείμματα,  που 

αξιοποιούνται ή μπορεί να αξιοποιηθούν κατά διαφόρους τρόπους. 

Υποπροϊόντα είναι ο Ελαιοπυρήνας και τα Παράγωγα του (Πυρηνέλαιο, Πυρηνόξυλο, 

Σαπούνια). Υπολείμματα είναι τα Φύλλα που παράγονται κατά την συγκομιδή και εκείνα που 

παράγονται κατά την μεταποίηση του ελαιόκαρπου σε ελαιόλαδο στα ελαιοτριβεία καθώς και τα 

Ξύλα που παράγονται κατά το κλάδεμα και την συγκομιδή.
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Τα υποπροϊόντα και υπολείμματα της Ελαιοκομίας  παράγονται  η προκύπτουν κυρίως 

στις  φάσεις  του  Κλαδέματος,  της  Συγκομιδής  και  της  Μεταποίησης  (Ελαιουργίας).  Έτσι  η 

παραγωγή τους παρουσιάζει  μεγάλη διασπορά και  τοπικά αλλά και  χρονικά και  συναρτάται 

ποσοτικά σε μεγάλο βαθμό από την ετήσια παραγωγή ελαιοκάρπου.

Πυρηνόξυλο: Ένα υποπροϊόν είναι το πυρηνόξυλο. Το πυρηνόξυλο είναι το υπόλειμμα μετά την 

επεξεργασία  και  την  παραλαβή  του  πυρηνέλαιου  και  χρησιμοποιείται  σαν  καύσιμη  ύλη. 

Υπάρχουν μια σειρά από συστήματα κεντρικής θέρμανσης που χρησιμοποιούν το παρόν υλικό 

ως καύσιμο, ενώ ολοένα και περισσότερο διαδίδεται η χρήση του πυρηνόξυλου ως καύσιμη ύλη 

παραγωγικών μονάδων. 

Φύλλα: 

•Συγκομιδή:  Φύλλα  παράγονται  κατά  την  συγκομιδή  κατά  το  καθάρισμα  του 

συγκομιζόμενου καρπού που γίνεται είτε με τα χέρια είτε με χρήση μικρών αυτοσχέδιων 

κοσκίνων. Τα φύλλα αυτά παραμένουν σε μικρούς σωρούς στο έδαφος, ένας σε κάθε δυο 

τρία δέντρα, σε διάφορα σημεία του ελαιώνα. Η σημερινή χρήση τους είναι διασπορά 

τους  στο  έδαφος  και  ενσωμάτωση  τους  αργότερα  για  οργανική  λίπανση.  Πρόβλημα 

ιδιαίτερο δεν υπάρχει.

•Μεταποίηση:  Φύλλα  παράγονται  και  κατά  την  Μεταποίηση  του  ελαιόκαρπου  στα 

ελαιοτριβεία κατά τον καθαρισμό του με τα μηχανικά αποφυλλωτήρια που διαθέτουν. Η 

ποσότητα τους μπορεί να κυμαίνεται από 4 10% του βάρους του καρπού. Η σημερινή‐  

αξιοποίηση των φύλλων αυτών είναι η χρήση τους για ζωοτροφή αιγοπροβάτων, ή για 

οργανική  λίπανση  σε  ελαιώνες.  Μπορούν  όμως  να  εξεταστούν  και  άλλες  λύσεις 

(λίπασμα, pellets κ.α) λόγω του πλεονεκτήματος ότι παρουσιάζονται συγκεντρωμένα στα 

ελαιοτριβεία

Κλαδιά-Ξύλα:  Κλαδιά  των  οποίων  το  μέγεθος  ποικίλει  παράγονται  κατά  τις  φάσεις  της 

συγκομιδής  και  του  κλαδέματος.  Κατά  την  συγκομιδή  αρκετοί  παραγωγοί  πραγματοποιούν 

συγχρόνως και ένα μερικό κλάδεμα με κοπή αρκετών κλώνων και κλαδιών και ραβδισμό τους 

στο  έδαφος.  Τα  χοντρότερα  μέρη  των  κλώνων  αυτών  κόπτονται  και  χρησιμοποιούνται  για 

καυσόξυλα σε αγροτικά σπίτια ενώ τα λεπτότερα συνήθως συγκεντρώνονται  σε σωρούς και 

καίγονται επί τόπου. Το κλάδεμα αποτελεί φροντίδα που έχει διαφορές μορφές αναλόγως της 

κατάστασης  των  δέντρων  και  του  σκοπού  που  επιδιώκεται.  Κατά  το  κλάδεμα  παραγωγής 

κόπτονται κλώνοι διαφόρων μεγεθών τα χοντρότερα τμήματα των οποίων χρησιμοποιούνται ως 

ξύλα για μαγείρεμα και θέρμανση αγροτικών σπιτιών, ενώ τα λεπτότερα τμήματα τους (κλαδιά) 

μένουν στον ελαιώνα και υποβάλλονται σε καύση σε βροχερές μέρες για αποφυγή πυρκαγιών. 
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Κατά  το  κλάδεμα  ανανέωσης  οπότε  γίνεται  καρατόμηση  κύριων  βραχιόνων  και  κορμών 

παράγονται  χονδρά  ξύλα  που  χρησιμοποιούνται  για  καυσόξυλα  τζακιών,  η  για  κατασκευή 

επίπλων και διακοσμητικών ειδών η και για μοσχεύματα αγενούς πολλαπλασιασμού της ελιάς. 

Η ποσότητα τόσο των κλαδιών όσο και των ξύλων που παράγονται κυμαίνεται πολύ μεταξύ των 

δέντρων, των ελαιώνων αλλά και των ελαιοκομικών περιόδων .

Σε κάποιες περιπτώσεις έχουν δοκιμαστεί και άλλες μέθοδοι αντί της καύσης όπως ο επί 

τόπου θρυμματισμός με ειδικά μηχανήματα και η ενσωμάτωση των θρυμμάτων στο έδαφος ως 

οργανικής λίπανσης που όμως πρακτικά δεν διαδόθηκε λόγω του κόστους του εξοπλισμού και 

των δαπανών μεταφοράς και λειτουργίας που απαιτεί. Η χρησιμοποίηση των κλαδιών και ξύλων 

που παράγονται στις φάσεις της συγκομιδής και του κλαδέματος για μοριοσανίδες η pellets για 

ενεργειακές  χρήσεις  αποτελει  μια  ενδεχομένη  λύση.  Βασικό  πρόβλημα  όμως  παραμένει  η 

διασπορά του υλικού τοπικά και χρονικά και το κόστος συλλογής του πράγματα που απαιτούν 

πλήρη ορθολογική τεχνικοοικονομική μελέτη.

Ελαιοπυρήνας:  Ο  ελαιοπυρήνας  αποτελεί  το  στερεό  υπόλειμμα  που  παράγεται  κατά  την 

μεταποίηση του ελαιόκαρπου σε ελαιόλαδο. Περιέχει αναλόγως του τρόπου έκθλιψης διάφορα 

ποσοστά ελαιόλαδου, υγρασίας και στερεών.  Ο ελαιοπυρήνας των κλασσικών ελαιοτριβείων 

που παραγόταν με ελαιοσφυρίδες και πίεση, που σήμερα πρακτικά δεν παράγεται πλέον, είχε 

υγρασία 25% περίπου και περιεκτικότητα σε ελαιόλαδο 8 10%. Ο ελαιοπυρήνας των σύγχρονων‐  

ελαιοτριβείων 3 και  2 Φάσεων έχει  υψηλότερα ποσοστά υγρασίας και  χαμηλότερα ποσοστά 

ελαιόλαδου.  Ωστόσο  τα  ελαιοτριβεία  των  3  φάσεων  παράγουν  μεγάλες  ποσότητες  υγρών 

αποβλήτων  των  οποίων  η  διαχείριση  δημιουργεί  σημαντικά  περιβαλλοντικά  και  οικονομικά 

προβλήματα,  ενώ  τα  Ελαιοτριβεία  2  Φάσεων  παράγουν  περιορισμένα  υγρά  απόβλητα  αλλά 

ελαιοπυρήνα με υψηλή υγρασία του οποίου η επεξεργασία με τις  κλασσικές μεθόδους  είναι 

προβληματική.

Ελαιοπυρήνας 3 Φάσεων:  Ο ελαιοπυρήνας των Φυγοκεντρικών 3 Φάσεων έχει υγρασία 45% 

και  ελαιόλαδο  5 7%.  Βασική  χρήση του  είναι  η  παραγωγή ακατέργαστου  πυρηνέλαιου  που‐  

εξάγεται με χημικά διαλυτικά και πυρηνόξυλου. Το ακατέργαστο πυρηνέλαιο αποτελεί ποσοστό 

περίπου 4 5% του πυρήνα και μετά από ραφινάρισμα μετατρέπεται σε βρώσιμο πυρηνέλαιο σε‐  

ποσοστό  90 95%  περίπου  και  το  υπόλοιπο  σε  σαπούνια  διαφορών  τύπων.  Το  πυρηνόξυλο‐  

χρησιμοποιείται για θέρμανση οικιών, ελαιουργείων, θερμοκηπίων και άλλων εγκαταστάσεων. 

Ιδιαίτερο πρόβλημα για τις χρήσεις αυτές δεν φαίνεται να υπάρχει. 

Πιλοτικές και πειραματικές χρήσεις για παρασκευή λιπασμάτων με ανάμειξη με φυτικά 

υπολείμματα  η απόβλητα ελαιουργείων,  η  χουμοποίηση δεν  διαδόθηκαν  τελικά  στην πράξη 
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λόγω του  ότι  το  κόστος  παραγωγής  ήταν συνήθως  υψηλότερο  της  αξίας  των  παραγόμενων 

προϊόντων.

Ελαιοπυρήνας 2 Φάσεων: Ο ελαιοπυρήνας των Φυγοκεντρικών 2 Φάσεων είναι πλέον υδαρής 

με  περιεκτικότητα  σε  υγρασία  60%  και  άνω  και  ελαιόλαδο  2 4%.  Η  επεξεργασία  του‐  

ελαιοπυρήνα 2 Φάσεων για παραγωγή πυρηνέλαιου με την κλασσική μέθοδο (χημικά διαλυτικά) 

παρουσιάζει  σημαντικά  προβλήματα  τεχνικά  και  οικονομικά.  Τα  τεχνικά  προβλήματα 

επικεντρώνονται  στην ανάγκη ανάπτυξης πολύ υψηλών θερμοκρασιών για την αφαίρεση της 

μεγάλης  υγρασίας,  η  οποία  οδηγεί  στην  αύξηση  της  περιεκτικότητας  του  πυρηνέλαιου  σε 

βενζοπυρένια που θεωρούνται πολύ επικίνδυνα για την υγεία. Και είναι γνωστά τα προβλήματα 

και ο θόρυβος που υπήρξαν το 2001 στην Ισπανία και οδήγησαν σε κατακόρυφη πτώση της 

κατανάλωσης  πυρηνέλαιου.  Τα  οικονομικά  προβλήματα  ανάγονται  στην  ανάγκη  ανάλωσης 

μεγάλης  ενέργειας  κόστους  υψηλότερου  της  αξίας  του  παραγόμενου  προϊόντος.  Ο 

Ελαιοπυρήνας που παράγεται από το μικρό ποσοστό (5%) των Φυγοκεντρικών 2 Φάσεων στην 

Ελλάδα σήμερα συνήθως αναμειγνύεται και επεξεργάζεται μαζί με εκείνο των 3 Φάσεων.

Ως εναλλακτική λύση για την επεξεργασία του Ελαιοπυρήνας 2 Φάσεων προτείνεται η 

μηχανική εκπυρήνωση του ελαιοπυρήνα (αφαίρεση του θρασυσμένου ξύλου) και η παραγωγή 

πυρηνόξυλου  που  χρησιμοποιείται   ως  καύσιμη  ύλη  και  μιας  οργανικής  μάζας  (σάρκα  και 

φλοιός  καρπού)  χωρίς  ξύλο  που  προχωρεί  για  μάλαξη  και  νέα  φυγοκεντρική.  Από  την 

φυγοκεντρική  αυτή  (Repaso)  παράγεται  ελαιόλαδο (υψηλής οξύτητας)  και  ελαιοπυρήνα που 

ξηραίνεται σε περιστρεφόμενο τύμπανο μέχρι υγρασίας 20% οπότε χρησιμοποιείται για καύση.

Πέραν των υποπροϊόντων και των υπολειμμάτων γίνεται χρήση του ελαιολάδου για την 

παρασκευή μιας σειράς άλλων προϊόντων όπως αυτά, που παρουσιάζονται παρακάτω:

Σαπούνι:  Το σπιτικό σαπούνι παρασκευαζόταν από τη μούργα (κατακάθια) του λαδιού, που 

θερμαινόταν και αναμιγνυόταν με καυστική ποτάσα. Αργότερα όταν η σαπωνοποιεία πέρασε 

από το στάδιο της οικοτεχνίας στο στάδιο της βιοτεχνίας παρασκευαζόταν δυο είδη σαπουνιών. 

Το λευκό από το ελαιόλαδο και το πράσινο από το πυρηνέλαιο. Τα περισσότερα λάδια δεν ήταν 

παρθένα όπως σήμερα, γιατί η επεξεργασία του ελαιοκάρπου δε γινόταν αμέσως. Γι' αυτό και η 

σαπωνοποιεία άνθισε πολύ. Το σαπούνι είναι προϊόν αντίδρασης των εστέρων που υπάρχουν 

στα έλαια και στα λίπη και μιας βάσης (ΝαΟΗ - καυστική σόδα ή ΚΟΗ καυστική ποτάσα). Στην 

παραδοσιακή  βιοτεχνική  σαπωνοποιία  βάζουν  το  ελαιόλαδο  (συνήθως  πυρηνέλαιο  μεγάλης 

οξύτητας, πάνω από 25 βαθμούς) σε λέβητες, όπου προσθέτουν διάλυμα καυστικής σόδας σε 

νερό. Το μείγμα θερμαίνεται σε χαμηλή θερμοκρασία, και η σαπωνοποίηση αρχίζει. Το ζέσταμα 

συνεχίζεται για τέσσερις περίπου ώρες και κατόπιν προστίθεται και άλλο διάλυμα σόδας ενώ 

συνεχίζεται το ανακάτεμα, μέχρι η σαπωνοποιημένη μάζα να γίνει ομοιογενής. Στη συνέχεια 
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απομακρύνεται  το υπόλοιπο της σόδας με την προσθήκη ποσότητας μαγειρικού αλατιού:  Τα 

απόνερα,  στα  οποία  βρίσκονται  οι  διάφορες  ακαθαρσίες  και  γλυκερίνη,  καθιζάνουν  και 

απομακρύνονται ενώ στην πάνω μεριά του λέβητα μένει το σαπούνι. Αυτό βράζεται ξανά μέχρι 

να  αποκτήσει  την  επιθυμητή  εμφάνιση,  ρίχνεται  σε  καλούπια  και  αφήνεται  σε  μέρος  που 

αερίζεται  για  να  ξεραθεί.  Τέλος  σφραγίζεται  και  διατίθεται  στην  αγορά.  Η  όλη  διαδικασία 

παρασκευής απαιτεί συνήθως τέσσερις ήμερες. Το σαπούνι φτιάχνεται από  φυσικά υλικά και 

είναι  αγνό,  δεν  είχε  πρόσθετο  βάρος  και  στο  παρελθόν  ήταν  περιζήτητο.  Σήμερα 

παρασκευάζεται και χρησιμοποιείται πολύ λίγο  από άτομα που αντιμετωπίζουν δερματολογικά 

προβλήματα και κυρίως από άτομα μεγαλύτερης ηλικίας.

Καλλυντικά: Τα τελευταία χρόνια άρχισε μια συστηματική αξιοποίηση του ελαιολάδου από τη 

βιομηχανία καλλυντικών. Η τάση αναζήτησης όλο και πιο φυσικών, όλο και πιο οικολογικών 

προϊόντων  οδήγησε  στην  δημιουργία  καινούργιων  προϊόντων  περιποίησης  του  σώματος. 

Κρέμες,  σαμπουάν και  πολλά άλλα είδη κερδίζουν όλο και  μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς και, 

φυσικά, καλύτερη θέση στα ράφια των ειδικών καταστημάτων.

Υπάρχουν πολλά τέτοια προϊόντα με άριστη σύνθεση, φτιαγμένα ύστερα από σοβαρή έρευνα. 

Τα ελεγμένα καλλυντικά από ελαιόλαδο είναι κατά κανόνα καλής ποιότητας και δεν προκαλούν 

αλλεργικές αντιδράσεις.
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2. Παραγωγή ελαιοκομικών προϊόντων  

2.1 Παραγωγή ελαιολάδου

Στο διάγραμμα της εικόνας 3 παρουσιάζονται τα στάδια παραγωγής και επεξεργασίας 

του ελαιολάδου όπως αυτά ορίζονται στην επίσημη Εφημερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Το 

πρώτο  στάδιο  περιλαμβάνει  τη  συγκομιδή  των  καρπών  ελιάς  η  οποία  λαμβάνει  χώρα  την 

περίοδο  μεταξύ  του  Νοεμβρίου  και  του  Φεβρουαρίου  και  εξαρτάται  από  την  ποικιλία  του 

ελαιόδενδρου.  Η  εποχή  και  ο  τρόπος  συλλογής  του  ελαιοκάρπου  αποτελούν  καθοριστικούς 

παράγοντες για την ποιότητα των βρώσιμων ελιών και του ελαιολάδου καθώς η παρατεταμένη 

παραμονή  του  καρπού  στο  δένδρο  μετά  την  ωρίμανση  του  οδηγούν  σε  αύξηση  της 

περιεκτικότητας  του  σε  ελεύθερα  λιπαρά  οξέα  και  σε  μείωση  του  αρώματος  του  μετέπειτα 

παραγόμενου λαδιού.

Η διαμόρφωση της ποιότητας του ελαιολάδου αρχίζει από το χρόνο που σχηματίζεται 

στον ελαιόκαρπο και έτσι επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες. Έτσι τελικά η ποιότητα του 

ελαιολάδου  συνδέεται  έμμεσα  με  τους  παράγοντες  που  παρεμβάλλονται  σε  όλο  αυτό  το 

κύκλωμα προκαλώντας διάφορες αλλοιώσεις ή μεταβολές στη χημική του σύσταση.

Οι  τρόποι  συγκομιδής  εξαρτώνται  και  από  εξωγενείς  παράγοντες,  όπως  είναι  η 

διαθεσιμότητα  εργατικών  χεριών,  οι  καιρικές  συνθήκες  που  επικρατούν  την  εποχή  της 

συγκομιδής, οι ασθένειες, καθώς και η δυνατότητα επεξεργασίας του βιολογικού ελαιοκάρπου 

από το ελαιοτριβείο, ενώ κυριότεροι από αυτούς είναι  απλώνονται κάτω από τα δέντρα όπου 

καταλήγει  ο  καρπός  με φυσιολογική  πτώση.  Αφορά  κυρίως  χονδρόκαρπες  ποικιλίες  (πχ. 

Τσουνάτη, Θρούμπα) και εδάφη που εμφανίζουν ανωμαλίες. Η συλλογή του ελαιοκάρπου από 

τα δίχτυα συνήθως γίνεται από τους ελαιοπαραγωγούς σε διάστημα ενός μέχρι δύο μηνών και 

εκεί γίνεται προσεκτική διαλογή αυτών που θα καταλήξουν στο ελαιοτριβείο.

Συγκομιδή με τα χέρια: Στις επιτραπέζιες ποικιλίες ελιάς η συγκομιδή γίνεται πάντα με τα χέρια 

(κόβονται  δηλαδή πριν πέσουν στο έδαφος),  ωστόσο εφαρμόζεται  ορισμένες  φορές  και  στις 

ελαιοποιήσιμες ποικιλίες όταν τα δέντρα είναι μικρής ηλικίας. Αν και αποτελεί την καλύτερη 

μέθοδο συλλογής ελαιοκάρπου είναι αρκετά δαπανηρή και για το λόγο αυτό δεν βρίσκει ευρεία 

εφαρμογή.

Συγκομιδή  με  ραβδισμό:  Στις  περισσότερες  περιπτώσεις  και  ιδιαίτερα  στις  μικρόκαρπες 

ποικιλίες,  η συγκομιδή του ελαιοκάρπου γίνεται  με  ραβδισμό.  Τα  χρησιμοποιούμενα ραβδιά 

είναι μικρού ή μεγάλου μήκους ξύλινα ή πλαστικά. Εναλλακτικά χρησιμοποιούνται και μικρά 

εργαλεία όπως πλαστικές χτένες.
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Μηχανικές  μέθοδοι  και  χρησιμοποίηση  καρποπτωτικών:  Σημαντική  προσπάθεια  γίνεται 

τελευταία  για  την  εφαρμογή  αυτών  των  μεθόδων,  οι  οποίες  περιορίζουν  σημαντικότατα  το 

κόστος ελαιοσυλλογής. Ιδιαίτερα οι μηχανικές μέθοδοι -οι οποίες θέλουν ιδιαίτερη προσοχή στη 

βιολογική  καλλιέργεια-  είναι  ακόμη σε  πρωταρχικό  στάδιο.  Θα πρέπει  να  περιμένουμε  την 

εξέλιξή  τους  και  τα  νεότερα  δεδομένα  και  στοιχεία  τους.  Όσον  αφορά  τη  χρησιμοποίηση 

καρποπτωτικών, είναι μια μέθοδος που χρησιμοποιεί χημικά παρασκευάσματα και ως εκ τούτου 

απαγορεύεται ρητά στη βιολογική καλλιέργεια.

Από τη συγκομιδή της  ελιάς  στην έκθλιψή της  με  περιστρεφόμενες  πέτρες  και  στην 

παραγωγή ελαιολάδου με συμπίεση του ελαιοπολτού.

Το  δεύτερο  στάδιο  της  παραγωγικής  διαδικασίας  περιλαμβάνει  την  μεταφορά  του 

καρπού σε επιχειρήσεις επεξεργασίας και παραγωγής επιτραπέζιων ελιών και στα ελαιοτριβεία 

όπου παράγεται το παρθένο ελαιόλαδο και τα διάφορα υπολείμματα. Το ύψος της παραγωγής 

της  βρώσιμης  ελιάς  εκτιμάται  στους  200.000  τόνους  ετησίως,  ενώ  του  ελαιολάδου  στους 

400.000 τόνους ετησίως.

Τα ελαιοτριβεία αποτελούνται από τα εξής μέρη:

• Χώρος  υποδοχής  του  ελαιοκάρπου,  όπου  οι  ελιές  αδειάζονται  από  τα  σακιά  και 

πλένονται με καθαρό νερό.

• Σπαστήρας, όπου συνθλίβεται ο καρπός με την χρήση μηχανικών σφυριών (παλιότερα 

μυλόπετρες).

• Μαλακτήρας, όπου μαλάσσεται η «ελαιοζύμη».

• Φυγοκεντριστήρας, όπου διαχωρίζεται ο πυρήνας (κουκούτσι).

• Διαχωριστήρας, όπου διαχωρίζεται το λάδι από το νερό.

Τα  ελαιοτριβεία  αποτελούν  τις  κύριες  μεταποιητικές  μονάδες  στις  οποίες 

πραγματοποιείται η πρώτη φάση παραγωγής ελαιολάδου μέσω της έκθλιψης των ελαιοκάρπων 

με φυσικά ή μηχανικά μέσα. Με τον όρο μεταποίηση εννοούμε την μετατροπή του πρωτογενούς 

προϊόντος  (ελαιοκάρπου)  σε  ένα  εντελώς  νέο  μεταποιημένο  προϊόν  (ελαιόλαδο),  είτε  την 

προετοιμασία του πρωτογενούς προϊόντος για περαιτέρω επεξεργασία.
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Εικόνα 2: Διαδικασία Συγκομιδής και Μεταποίησης Ελαιολάδου

Ο  αριθμός  των  ελαιοτριβείων  ανέρχεται  σε  2.700  σύμφωνα  με  στοιχεία  του 

«Οργανισμού  Ελέγχου  Ενισχύσεων  Ελαιολάδου»  από  τα  οποία  εκτιμάται  ότι  τα  2.300 

λειτουργούν κατ΄ έτος. Η μέση δυναμικότητα τους είναι 3.000 κιλά ελαιόλαδο ανά οκτάωρο και 

συνήθως λειτουργούν από 2 έως 3 μήνες το χρόνο. Με μέση ετήσια λειτουργία 70 ημέρες και 

δυο βάρδιες, κάθε ελαιοτριβείο επεξεργάζεται και αποδίδει 420 τόνους ελαιολάδου. Αποτελούν 

συνήθως  μικρές  σε  μέγεθος,  οικογενειακές  επιχειρήσεις  που  εντοπίζονται  κυρίως  σε 

ελαιοπαραγωγικές περιοχές και από τις οποίες περίπου το 83% είναι ατομικές και οι υπόλοιπες 

συνεταιριστικές.

Πριν  από  μερικά  χρόνια  η  παραλαβή του  ελαιολάδου  από  τον  ελαιόκαρπο  γίνονταν 

σχεδόν αποκλειστικά  με  τα  παραδοσιακά ελαιουργεία  (πιεστήρια),  όπου ο  διαχωρισμός  του 

ελαιολάδου από την ελαιοζύμη επιτυγχάνονταν με την εφαρμογή της  υδραυλικής πίεσης. Τα 

τελευταία  χρόνια  με  την  εξέλιξη  της  τεχνολογίας  κατασκευάστηκαν  και  συνεχίζουν  να 
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κατασκευάζονται  ελαιουργεία,  η  λειτουργία  των  οποίων  βασίζεται  στη  φυγοκέντριση 

(φυγοκεντρικά). Η λειτουργία τους βασίζεται στη διαφορά του ειδικού βάρους των συστατικών 

της ελαιοζύμης (ελαιόλαδο- νερό-  ελαιοπυρήνας).  Κατά το πέρασμα της ελαιοζύμης από το 

φυγοκεντριτή, οριζόντιας ή κάθετης διάταξης, τα συστατικά αυτά διαχωρίζονται μεταξύ τους με 

φυγοκέντριση και έτσι παραλαμβάνεται το κάθε ένα ξεχωριστά. Το παρθένο ελαιόλαδο το οποίο 

παράγεται  μπορεί  να  είναι  βρώσιμο  ή  μειονεκτικό.  Το  βρώσιμο  καταναλώνεται  άμεσα  ή 

επεξεργάζεται/ αναμειγνύεται, τυποποιείται και το μειονεκτικό ραφινάρεται (εξευγενίζεται) για 

να χρησιμοποιηθεί στη βιομηχανία της κονσερβοποιίας. Το επόμενο στάδιο επεξεργασίας του 

παρθένου  ελαιολάδου  περιλαμβάνει  την  αποθήκευση  του  σε  ελαιοδεξαμενές  έτσι  ώστε  να 

απαλλαχθεί από διάφορες ουσίες (ξένες ύλες και υγρασία) που κατακάθονται με τον καιρό στα 

δοχεία αποθήκευσης. Οι ουσίες αυτές οι οποίες είναι κοινώς γνωστές ως μούργες μπορούν να 

υποβαθμίσουν σημαντικά την ποιότητα του καθώς μεταδίδουν άσχημη μυρωδιά στο ελαιόλαδο 

λόγω της αποσύνθεσης των πρωτεϊνικών ουσιών που περιέχει.

Ο  αριθμός  των  ελαιοδεξαμενών  υπολογίζεται  περίπου  στις  3.500  παραδοσιακές  και 

σύγχρονες με παραγωγική δυναμικότητα τους 300.000 τόνους. Το στάδιο του εξευγενισμού το 

οποίο  πραγματοποιείται  στις  ραφιναρίες,  περιλαμβάνει  τις  φάσεις  της  εξουδετέρωσης,  του 

αποχρωματισμού  και  της  απόσμησης  του  ελαιολάδου.  Η  διαδικασία  αυτή  επιτρέπει  τη 

μετατροπή μη βρώσιμων παρθένων ελαιολάδων σε εξευγενισμένα (ραφινέ και κουπέ) μέσω της 

ανάμειξης  τους  με  παρθένα  βρώσιμα.  Οι  ραφιναρίες  στην  πλειοψηφία  τους  επεξεργάζονται 

σπορέλαια  και  ένα  πολύ  μικρό  ποσοστό  ελαιόλαδο  και  η  παραγωγική  δυναμικότητα  τους 

ανέρχεται στους 130-150 χιλιάδες τόνους. Τα τυποποιητήρια αποτελούν τον τελευταίο κρίκο της 

παραγωγικής  διαδικασίας  καθώς  συντελούν  στον  διαχωρισμό  των  ποιοτήτων  και  στην 

τιμολόγηση τους πριν το επώνυμο και συσκευασμένο ελαιόλαδο φτάσει στα σημεία λιανικής 

πώλησης. Υπολογίζεται ότι από τα 300 περίπου τυποποιητήρια ελαιολάδου λειτουργούν μόνο τα 

60  τα  τελευταία  2  χρόνια  καθώς  ένα  πολύ  μικρό  ποσοστό του  ελαιολάδου  εμπορεύεται  σε 

τυποποιημένη μορφή.
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Εικόνα 3: Ροή παραγωγής ελαιολάδου σε φυγοκεντρικό σύστημα
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Ειδικότερα, το διάγραμμα της εικόνας 3 δείχνει τη ροή παραγωγής του ελαιολάδου σε 

φυγοκεντρικό σύστημα. Μετά τη συλλογή του ελαιοκάρπου ακολουθεί η αποφύλλωσή του. Στην 

πρώτη  φάση  της  επεξεργασίας  ο  ελαιοκαρπός  τοποθετείται  στη  λεκάνη  τροφοδοσίας  του 

ελαιουργείου από όπου οδηγείται  στο αποφυλλωτήριο με τη βοήθεια μεταφορικής  ταινίας ή 

αναβατορίου  με  ατέρμονα  κοχλία.  Από  τα  δύο  συστήματα  μεταφοράς  του  ελαιοκάρπου 

μειονεκτεί το δεύτερο, γιατί συνθλίβει τον καρπό και δημιουργεί προϋποθέσεις απώλειας λαδιού 

στο επόμενο στάδιο της πλύσης του καρπού, στο πλυντήριο. Η απομάκρυνση των φύλλων της 

ελιάς είναι επιβεβλημένη, γιατί η παραμονή τους και η σύνθλιψη τους μαζί με τον ελαιόκαρπο 

έχει σαν αποτέλεσμα την πικρίζουσα γεύση, που αποκτά το ελαιόλαδο, ενώ παράλληλα έχει σαν 

αποτέλεσμα τον εμπλουτισμό του παραγόμενου προϊόντος με μεγάλη ποσότητα χλωροφύλλης, η 

οποία κατά τη διάρκεια της διατήρησης του, παρουσία φωτός, επιδρά αρνητικά στην προστασία 

της ποιότητας.

 Μετά την απομάκρυνση των φύλλων ακολουθεί η πλύση, ώστε το πρωτογενές προϊόν να 

περιέλθει στο πρώτο κύριο στάδιο επεξεργασίας που είναι το σπάσιμο ή άλεση του. Η φάση 

αυτή επηρεάζει την ποιότητα του ελαιόλαδου, καθότι σε αυτό το στάδιο, απομακρύνονται οι 

ξένες  ύλες,  οι  οποίες  μεταφέρονται  με  τον  ελαιόκαρπο,  όπως  η  σκόνη  το  χώμα  κ.α., 

εμποδίζοντας έτσι το σχηματισμό αλκαλογαιωδών μειγμάτων κατά το διαχωρισμό.

Στη συνέχεια ακολουθεί το σπάσιμο ή η άλεση του ελαιοκάρπου, στάδιο που αποτελεί το 

πρώτο  κύριο  στάδιο  εξαγωγής  του  λαδιού.  Η  διαδικασία  αυτή  γίνεται  είτε  με  τη  χρήση 

Ελαιόμυλου  είτε  με  τη  χρήση Σπαστήρων.  Ο ελαιόμυλος  αποτελείται  από μία,  δύο ή τρεις 

μεγάλες  πέτρες  κυλινδρικού ή κωνικού σχήματος,  οι  οποίες  είναι  συνήθως από γρανίτη και 

περιστρέφονται γύρω από ένα ξύλινο ή μεταλλικό άξονα, πάνω σε όμοιας σύστασης, σταθερή 

βάση.  Το  όλο  σύστημα  διαθέτει,  συνήθως,  ένα  μεταλλικής  κατασκευής  περίβλημα  για  τη 

συγκράτηση του ελαιόκαρπου και της ελαιοζύμης, ενώ με ειδικό μεταλλικό ή ξύλινο εξάρτημα 

κατευθύνεται  ο  ελαιόκαρπος  κάτω  από  τις  περιστρεφόμενες  πέτρες.  Η  περιστροφή  των 

ελαιόλιθων  γίνεται  με  πολύ  αργό  ρυθμό  και  επιτυγχάνεται  ταυτόχρονα  το  σπάσιμο  του 

ελαιοκάρπου και η μερική μάλαξη της ελαιοζύμης.

Οι  σπαστήρες  είναι  κυρίως  μικρών  διαστάσεων  και  λειτουργούν  με  μεγάλο  αριθμό 

στροφών,  προκαλώντας  το  σπάσιμο  του  ελαιοκάρπου  κατά  την  πτώση  του  από  τη  χοάνη 

τροφοδοσίας.  Οι  μεταλλικοί  σπαστήρες  καθημερινά  εκτοπίζουν  τους  ελαιόμυλους  λόγω του 

μεγάλου όγκου τους, της μικρής απόδοσης και του μεγάλου κόστους προμήθειας.

Στη συνέχεια ακολουθεί η μάλαξη της ελαιοζύμης, η οποία προκύπτει από το σπάσιμο-

άλεση του ελαιοκάρπου και αποτελεί το πιο βασικό στάδιο της επεξεργασίας του ελαιοκάρπου, 

σε όλα τα ελαιόλαδα, ανεξαρτήτως των συστημάτων παραλαβής, γιατί συντελεί στη συνένωση 
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των  μικρών  ελαιοσταγονιδίων  σε  μεγαλύτερες  ποσότητες  λαδιού.  Η  συνένωση  αυτή  είναι 

απαραίτητη προϋπόθεση για το διαχωρισμό του λαδιού από φυτικά υγρά. Η διαδικασία γίνεται 

σε ειδικούς μαλακτήρες οι οποίοι αποτελούνται  από μια λεκάνη διαφορετικού σχήματος και 

χωρητικότητας (ανάλογα με τον τύπο και το μέγεθος του ελαιουργείου). Κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας αυτής επιδιώκεται η μεγαλύτερη δυνατή επαφή των ελαιοσταγονιδίων, διαδικασία 

που εμποδίζει το σχηματισμό γαλακτωμάτων και συντελεί στην προστασία της ποιότητας του 

παραγόμενου ελαιόλαδου. Η θέρμανση της ελαιοζύμης είναι απαραίτητη κατά τη μάλαξη και 

διευκολύνει  την  έξοδο  του  ελαιόλαδου  από τα  φυτικά  κύτταρα,  καθότι  με  αυτό  τον  τρόπο 

μειώνεται  το  ιξώδες  και  επιτυγχάνεται  η  αποτελεσματικότερη  κίνηση  και  ένωση  των 

ελαιοσταγονιδίων. Σε αυτό το σημείο σημαντική είναι η αραίωση της ελαιοζύμης με ζεστό νερό 

το  οποίο  εισέρχεται  από  τους  μαλακτήρες  (μεγάλες  δεξαμενές)  των  φυγοκεντρικών 

ελαιουργείων, και που η θερμοκρασία του δεν υπερβαίνει τους 30°C έτσι ώστε να εξασφαλίζει 

τη  γρήγορη  και  αποτελεσματική  μάλαξη  και  τη  διατήρηση  των  οργανοληπτικών 

χαρακτηριστικών του ελαιόλαδου. Η άνοδος της θερμοκρασίας άνω των 30οC επιδρά δυσμενώς 

στην ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος. Το επόμενο στάδιο περιλαμβάνει τη φυγοκέντριση, 

όπου ο πολτός της ελιάς οδηγείται  στους φυγοκεντρικούς  διαχωριστήρες τριών φάσεων από 

τους οποίους βγαίνει ο πυρήνας, το ελαιόλαδο και τα απόνερα. Από τον πυρήνα θα παραχθεί στη 

συνέχεια το πυρηνέλαιο και από τα απόνερα με κατάλληλη φυγοκέντριση θα γίνει διαχωρισμός 

σε  καθαρό  ελαιόλαδο  και  σε  απόβλητα.  Στη  φάση  αυτή  το  ελαιόλαδο  βρίσκεται  εντελώς 

ελεύθερο, είτε κλεισμένο σε μορφή μικρών σταγονιδίων στο εσωτερικό μικροπηγμάτων, είτε 

τέλος  σαν  γαλάκτωμα  ανάμεσα  στα  φυτικά  υγρά.  Όσο  μεγαλύτερο  είναι  το  ποσοστό  του 

ελεύθερου  λαδιού  και  όσο  λιγότερα  μικροπήγματα  περιέχει  η  ελαιοζύμη,  τόσο  ευκολότερα 

γίνεται η εξαγωγή του ελαιόλαδου με τη φυγοκέντρηση.  Για το διαχωρισμό του ελαιόλαδου το 

οποίο  βρίσκεται  σε  ελεύθερη  μορφή  στην  ελαιοζύμη,  αρκεί  μόνο  η  φυγόκεντρος  δύναμη. 

Αντίθετα,  ο  διαχωρισμός  του  ελαιόλαδου  που  βρίσκεται  κλεισμένο  σε  μικροπήγματα, 

επιτυγχάνεται με την προσθήκη μεγάλης ποσότητας νερού, το οποίο τροποποιεί τα κολλοειδή 

συστατικά και διευκολύνει το διαχωρισμό του.  Τέλος, ακολουθεί η μέτρηση της οξύτητας του 

ελαιολάδου  και  ο  διαχωρισμός  του  σε  ποιότητες  ώστε  να  επιλεχθεί  το  καθαρό  ελαιόλαδο 

κατάλληλο για βρώση.
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Εικόνα 4: Στάδια παραγωγής ελαιολάδου
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2.1.1 Στάδια παραγωγής παρθένου ελαιολάδου

Το  εξαιρετικά  παρθένο  ελαιόλαδο  ακολουθεί  την  τυπική  διαδικασία  παραγωγής  του 

ελαιολάδου,  όπως  περιγράφηκε  παραπάνω.  Το  τελικό  παραγόμενο  προϊόν  δεν  υπόκειται  σε 

οποιαδήποτε άλλης μορφής επεξεργασία,  πρόκειται για ένα φυσικό παρθένο προϊόν, που δεν 

επιδέχεται κάποιας χημικής επεξεργασίας. 

2.1.2 Στάδια παραγωγής εξευγενισμένου ελαιολάδου

Το εξευγενισμένο ελαιόλαδο προέρχεται από τον  εξευγενισμό  μειονεκτικά Παρθένου 

Ελαιόλαδου μέσα από μια σειρά διαδικασιών και χημικής επεξεργασίας. Ραφινάρισμα σημαίνει 

χημική επεξεργασία, για να βελτιωθεί η ποιότητα διαφόρων λαδιών είτε από πλευράς οξύτητας ή 

άλλων μειονεκτικών  χαρακτηρισμών.  Αυτή η διεργασία είναι  ικανή όμως να  αφαιρέσει  μια 

σειρά  από  ευεργετικά  χαρακτηριστικά  των  λαδιών,  ενώ  υπάρχουν  υποψίες  για  την  ύπαρξη 

χημικών κατάλοιπων σε αυτά.

Οι  χημικές  ή  φυσικές  διεργασίες  που  γίνονται  με  σκοπό  την  παρασκευή  βρώσιμου 

ελαιόλαδου, που πληροί τις προδιαγραφές της ισχύουσας Εθνικής και Κοινοτικής νομοθεσίας 

και οι οποίες δεν οδηγούν σε τροποποίηση της αρχικής τριγλυκεριδικής δομής του, ούτε σε 

οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση της δομής των περιεχόμενων λιπαρών οξέων. 

Οι κύριες διεργασίες κατά τον εξευγενισμό μπορεί να είναι:

• Η εξουδετέρωση: Κατά την εξουδετέρωση των ελεύθερων λιπαρών οξέων, προστίθεται 

στο ελαιόλαδο μια σημαντική ποσότητα καυστικού νατρίου το οποίο ανακατεύεται με το 

ελαιόλαδο.

• Ο αποχρωματισμός:  Ο αποχρωματισμός γίνεται με την προσθήκη ουσιών, πάνω στις 

οποίες προσκολλούνται οι χρωστικές ουσίες του ελαιολάδου. Μετά, αυτές αφαιρούνται 

και μένει το ελαιόλαδο αποχρωματισμένο.

• Η απόσμηση: Οι πτητικές ουσίες που δεν είναι ευχάριστες αφαιρούνται ζεσταίνοντας το 

ελαιόλαδο πολύ γρήγορα στους 180oC σε κενό οξυγόνου και έτσι οι οσμές εξατμίζονται.

• Η διήθηση: ονομάζεται η μέθοδος με την οποία απομονώνονται στερεά σωματίδια που 

περιέχονται  σε ένα υγρό μίγμα.  Με τη μέθοδο αυτή το μείγμα διοχετεύεται  από ένα 

φίλτρο (διηθητήρα). Το φίλτρο είναι υλικό που φέρει πολύ μικρές οπές. Έτσι το υγρό 

μείγμα περνάει από τις οπές αυτές οι οποίες όμως κατακρατούν τα στερεά σωματίδια.

Επίσης για τον εξευγενισμό του λαδιού μπορεί να χρησιμοποιηθούν και άλλες διεργασίες 

όπως η αποκομμίωση, η απομαργαρινοποίηση, η υδρογόνωση και η διεστεροποίηση.
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Από τη διαδικασία αυτή λοιπόν προκύπτει το ραφιναρισμένο προϊόν που προέρχεται από 

ελαιόλαδα, τα οποία για κάποιο λόγο έγιναν ακατάλληλα για κατανάλωση επειδή οι ελιές ήταν 

χαλασμένες, ή ήταν φυλαγμένα σε αποθήκες πολύ ζεστές ή βρώμικες και περιείχαν ακαθαρσίες, 

ή  απλώς  πέρασαν  χρόνια  από  την  παραγωγή  τους.  Το  παραγόμενο  προϊόν  είναι  χαμηλής 

οξύτητας,  αλλά  χωρίς  γεύση,  άρωμα,  χρώμα  και  φυσικά  χωρίς  καμία  διατροφική  αξία.  Τα 

ραφιναρισμένα  ελαιόλαδα  αποτελούν  πάνω  από  το  50%  της  κατανάλωσης  στην  αγορά. 

Επικρατεί  η  εσφαλμένη  εντύπωση  ότι  το  ραφιναρισμένο  είναι  ανώτερο  από  το  παρθένο 

ελαιόλαδο.  Για  την  ακρίβεια  το  ραφιναρισμένο  είναι  πολύ  πιο  χαμηλής  ποιότητας  και 

διατροφικής  αξίας.  Πόσο  μάλλον  από  το  εξαιρετικό  παρθένο  ελαιόλαδο.  Επιπρόσθετα,  η 

διαφορά βρίσκεται και στον τρόπο παραγωγής. Το παρθένο και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 

παράγεται μόνο με τη χρήση φυσικών μέσων (συμπίεση ή φυγοκέντριση) για την εξαγωγή του 

από τον καρπό της ελιάς.

2.1.3 Τυποποίηση ελαιολάδου

Μετά την επεξεργασία στο ελαιοτριβείο, το ελαιόλαδο που προκύπτει διαχωρίζεται και 

κατηγοριοποιείται ανάλογα με τα φυσικο-χημικά χαρακτηριστικά, που καθορίζουν την ποιότητα 

του. Το τυποποιημένο ελαιόλαδο κερδίζει μερίδιο της αγοράς γιατί μέσω της διαδικασίας της 

τυποποίησης  ο  καταναλωτής  εξασφαλίζει  την  ποιότητα  του  αγαθού  που  καταναλώνει.  Η 

τυποποίηση του ελληνικού ελαιόλαδου αποτελεί σύνθετο και μεγάλο θέμα. Από το ελαιόλαδο, 

που  διακινείται  στην  εσωτερική  αγορά  ένα  πολύ  χαμηλό  ποσοστό,  περίπου  το  16%  της 

παραγωγής κυκλοφορεί  τυποποιημένο με  επώνυμες  συσκευασίες,  ενώ το υπόλοιπο 44% της 

παραγωγής κυκλοφορεί  χύμα.  Επίσης  ο  κύριος  όγκος  των ελληνικών  εξαγωγών ελαιολάδου 

ετησίως (90%), γίνεται σε μορφή χύμα, γεγονός  που έχει άσχημες επιπτώσεις στην ελληνική 

οικονομία.

Η  τυποποίηση  του  ελαιολάδου  αποτελεί  κύριο  παράγοντα  της  εξασφάλισης  των 

καταναλωτών  για  τη  γνησιότητα  και  την  ποιότητα  του  προϊόντος.  Το  εξαιρετικά  παρθένο 

ελαιόλαδο  είναι  ένα  απόλυτο  φυσικό  προϊόν,  που διακινείται  όπως  ακριβώς  βγαίνει  από το 

ελαιοτριβείο,  χωρίς  καμία  επεξεργασία  ή πρόσμιξη.   Τα επώνυμα,  τυποποιημένα ελαιόλαδα 

ελέγχονται αυστηρά και σταθερά. Οι έλεγχοι αυτοί αποτελούν δικλείδα ασφαλείας και γίνονται 

βάσει των προδιαγραφών, που έχει ορίσει ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός ελαιολάδου.

Κατά την τυποποίηση πρέπει οπωσδήποτε να αναγράφονται οι υποχρεωτικές ενδείξεις, 

όπως  η  ημερομηνία  λήξης,  η  οποία  κυμαίνεται  μεταξύ  12-18  μηνών,  διάστημα  όπου  τα 

συστατικά του ελαιολάδου παραμένουν αναλλοίωτα,  αλλά και τα στοιχεία του τυποποιητή. Οι 
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συσκευασίες  που  χρησιμοποιούνται  επιλέγονται  με  σκοπό  την  ποιοτική  διασφάλιση  του 

προϊόντος, για το λόγο αυτό είναι εφοδιασμένες με πώματα ασφαλείας για την αποφυγή νοθείας. 

Η  ασφάλεια  του  ελαιολάδου,  κατά  το  στάδιο  της  παραγωγής,  τυποποίησης  και 

διακίνησης του, στηρίζεται σε δύο άξονες:

1. στους  Οδηγούς  με  τις  Ορθές  Πρακτικές  Υγιεινής,  οι  οποίοι  αφορούν  τόσο  στην 

παραγωγή και την τυποποίηση, όσο και στη διακίνηση- διάθεση του ελαιολάδου

2. στις  μελέτες  HACCP  (Hazard  Analysis-Critical  Control  Point),  οι  οποίες  αφορούν 

κυρίως στην τυποποίηση του ελαιολάδου, τις οποίες οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης οφείλουν 

να γνωρίζουν, προκειμένου να επιλέγουν με αυστηρά κριτήρια τους προμηθευτές τους. 

Ορθές Πρακτικές Υγιεινής

Οι Ορθές Πρακτικές Υγιεινής είναι εγχειρίδια, στα οποία περιγράφονται οι κίνδυνοι που 

απειλούν τα τρόφιμα, καθώς και οι κανόνες, που πρέπει να εφαρμόζονται ώστε να διασφαλίζεται 

η υγιεινή και η προστασία των προϊόντων που εμπορεύονται. Αυτοί περιλαμβάνουν: 

1. Γενικούς  Κανόνες που  πρέπει  να  ακολουθεί  κάθε  επιχείρηση  τροφίμων,  ώστε  να 

προστατεύεται  και  να διασφαλίζεται  η υγιεινή παραγωγή των τροφίμων,  να διευκολύνεται  ο 

καθορισμός και η απολύμανση του κτιρίου και του εξοπλισμού του και να διασφαλίζεται η υγεία 

των εργαζομένων. Αυτοί ταξινομούνται σε επιμέρους ενότητες όπως:

• σχεδιασμός και κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων,

•  καθαρισμός και απολύμανση των χώρων,

• συντήρηση κτιρίων,

• χώροι πλύσης, νιπτήρες και τουαλέτες,

• εξαερισμός,

• φωτισμός,

• αποδυτήρια.

2. Ορισμένους Ειδικούς Κανόνες. Οι τελευταίοι ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στην ασφάλεια των 

τροφίμων, περιλαμβάνουν ρυθμίσεις στις εξής ενότητες:

• προμήθεια τροφίμων,

•  παραλαβή τροφίμων,

• αποθήκευση τροφίμων,

• διατήρηση τροφίμων,
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• έκθεση-τοποθέτηση τροφίμων,

• πώληση τροφίμων.

HACCP

Είναι  η  μέθοδος  που  οδηγεί  σε  ένα  σύστημα  διασφάλισης  της  παραγωγής  ασφαλών 

προϊόντων,  μέσω του  εντοπισμού  και  της  εξάλειψης  ενδεχόμενων  κινδύνων,  που  μπορεί  να 

προέρχονται  από  πρώτες  ή  βοηθητικές  ύλες,  διαδικασίες,  στάδια  ή  διεργασίες  κατά  την 

παρασκευή,  αποθήκευση  ή  χρήση  των  τροφίμων.  Η  εφαρμογή  του  είναι  υποχρεωτική.  Ο 

τυποποιητής ελαιολάδου οφείλει να εντοπίσει τους πιθανούς μικροβιολογικούς,  χημικούς και 

φυσικούς κινδύνους σε κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας, να εφαρμόσει προληπτικά 

μέτρα,  που  θα  αποτρέψουν  την  εμφάνισή  τους  και  να  εγκαταστήσει  τους  αναγκαίους 

μηχανισμούς ελέγχου.

Η  εφαρμογή  ενός  συστήματος  HACCP,  συμβάλλει  επίσης  στη  διευκόλυνση  της 

διαδικασίας ελέγχου από τις αρμόδιες κρατικές αρχές και στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των 

καταναλωτών στον τομέα ασφάλειας των τροφίμων.

Η τυποποίηση του ελαιολάδου σε κατάλληλα δοχεία, αποτελούν βασικές προϋποθέσεις 

για την καλύτερη διατήρηση, εμπορία και διακίνησή του. Η κυριότερη αλλοίωση που μπορεί να 

υποστεί το ελαιόλαδο, είναι η οξείδωση η οποία οδηγεί σε υποβάθμιση της ποιότητάς του. Αλλά 

φυσικά πάντα ελοχεύει  και ο κίνδυνος  χημικής επιμόλυνσης.  Τα τελευταία χρόνια λόγω της 

αύξησης που εμφανίζει το ελαιόλαδο στη διακίνησή του στη χώρα μας και στο εξωτερικό, η 

σωστή συσκευασία και τυποποίηση αποτελούν επιβεβλημένη ανάγκη.

Κατά  την  τυποποίηση  πρέπει  οπωσδήποτε  να  αναγράφονται  υποχρεωτικές  ενδείξεις 

όπως  η  ημερομηνία  λήξης  αλλά  και  τα  στοιχεία  του  τυποποιητή.  Οι  συσκευασίες  που 

χρησιμοποιούνται  έχουν  επιλεγεί  με  αυστηρά  κριτήρια  για  τη  διασφάλιση  ποιότητας  του 

προϊόντος. Γι' αυτό το λόγο είναι εφοδιασμένες με πώμα ασφαλείας για την αποφυγή νοθείας.

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται συνήθως για τη συσκευασία του ελαιολάδου στη χώρα 

μας είναι από λευκοσίδηρο, πλαστικό και γυαλί. Η γυάλινη συσκευασία  εξασφαλίζει αφενός 

μεν καλύτερη διατήρηση της ποιότητας του ελαιολάδου, αφετέρου δε μας προστατεύει από τις 

συνέπειες που μπορεί να έχει μια πλαστική συσκευασία στην υγεία του καταναλωτή. Ωστόσο 

επειδή  το  πλαστικό είναι  φθηνότερο  και  πιο εύχρηστο κερδίζει  έδαφος έναντι  του γυαλιού. 

Τελευταία, παρατηρείται μια στροφή προς την εμφιάλωση σε μικρά δοχεία από λευκοσίδηρο, η 

οποία συνδυάζει τα πλεονεκτήματα του γυαλιού και του πλαστικού.

Γενικά τα δοχεία συσκευασίας πρέπει να εμφανίζουν ορισμένα χαρακτηριστικά όπως :
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• αδιαπερατότητα των τοιχωμάτων από το οξυγόνο και το φως,

• ανθεκτικότητα κατά τη μεταφορά και την αποθήκευση,

• ευκολία στη χρήση,

• ελκυστική εμφάνιση,

• μικρό κόστος αγοράς.

Οι συσκευασίες που επιτρέπεται να διακινούνται μέσω του λιανεμπορίου, δεν πρέπει να 

ξεπερνούν σε όγκο τα πέντε λίτρα και να είναι κατάλληλες για τρόφιμα.  Ειδικότερα,  για τη 

τυποποίηση του βιολογικού ελαιολάδου χρησιμοποιούνται μόνο γυάλινες φιάλες χωρητικότητας 

από 250 έως 500mL.

Για κάθε παρτίδα ελαιολάδου τηρείται μητρώο εμφιάλωσης στο οποίο καταχωρούνται τα 

στοιχεία:

• ημερομηνία,

•  ποσότητα εισερχομένου ελαιολάδου,

• δεξαμενή προέλευσης,

• χημική και οργανοληπτική ανάλυση.

Το βιολογικό ελαιόλαδο συνοδεύεται  από πιστοποιητικό βιολογικής καλλιέργειας από 

αναγνωρισμένο οργανισμό πιστοποίησης βιοκαλλιεργητών, χημική ανάλυση και ανάλυση των 

οργανοληπτικών χαρακτηριστικών και τη μέθοδο ελαιοποίησης που χρησιμοποιήθηκε για την 

παραλαβή του.

Η σήμανση του ελαιολάδου στο στάδιο του λιανικού εμπορίου πρέπει να είναι ευκρινής 

και ανεξίτηλη και να περιλαμβάνει μια σειρά από υποχρεωτικές και άλλες, κατ’ επιλογήν του 

τυποποιητή, προαιρετικές ενδείξεις, όπως έχουν περιγραφεί σε προηγούμενη ενότητα.  Τέλος ο 

τρόπος φύλαξης είναι πολύ σημαντικός για τη διατήρηση της ποιότητας του ελαιολάδου, και των 

υπόλοιπων οργανοληπτικών χαρακτηριστικών του, όπως το άρωμα, το χρώμα, η γεύση και τα 

θρεπτικά συστατικά του. Σημαντικό είναι να αποφευχθεί η έκθεση στον ήλιο και τη ζέστη, αλλά 

και στο οξυγόνο και την υγρασία πριν και μετά το στάδιο της τυποποίησης, καθώς τα παραπάνω 

μπορεί να επιφέρουν σημαντικές αλλοιώσεις.

2.2 Παραγωγή επιτραπέζιας ελιάς

Η ελιά ως τροφή ήταν γνωστή στον άνθρωπο από τα προϊστορικά χρόνια. Αρχικά δεν 

υπήρχε η κατάλληλη γνώση για την επεξεργασία και το ξεπίκρισμα της. Όπως είναι φυσικό σε 

πρωτόγονες  κοινωνίες,  οι  ελιές  αποτελούσαν εποχικό διατροφικό είδος  και  καταναλώνονταν 
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μόνο  κατά  την  περίοδο  που  ωρίμαζαν  και  ήταν  βρώσιμες.  Ασφαλώς,  οι  πρώτες  ελιές  που 

χρησιμοποιήθηκαν ως βρώσιμες,  θα πρέπει  να ήταν εκείνες  που ωρίμαζαν με φυσικό τρόπο 

πάνω στα  δέντρα,  οι  θρούμπες  ή  σταφιδολιές,  ποικιλία  που  διατηρείται  σήμερα  σε  πολλές 

ελληνικές  περιοχές.  Καθώς  οι  ελιές  δεν  μπορούν να  διατηρηθούν  για  πολύ,  η  πρόοδος  του 

πολιτισμού επέβαλε την ανάγκη συστηματικών καλλιεργειών, αποθήκευσης, επεξεργασίας της 

τροφής. 

Σε αυτά τα αρχικά στάδια ο ελαιόκαρπος συλλεγόταν τυχαία και καταναλωνόταν όταν 

ωρίμαζε πάνω στα δέντρα ή όταν έπεφτε στη γη και είχε καταστεί βρώσιμος με φυσικό τρόπο. 

Στο πέρασμα του χρόνου, οι κάτοικοι των μεσογειακών περιοχών που θεωρούσαν τις ελιές ως 

απαραίτητο συμπλήρωμα του διαιτολογίου τους, υιοθέτησαν διάφορους τρόπους, προκειμένου 

να καταφέρουν να τις διατηρήσουν σε μεγάλο χρονικό διάστημα από τη στιγμή που τις μάζευαν 

από  τα  ελαιόδεντρα.  Κατά  την  προϊστορική  Κρήτη,  οι  άνθρωποι  είχαν  πλέον  τις  τεχνικές 

δυνατότητες  να  επεξεργαστούν  και  να  συντηρήσουν  τις  ελιές.  Ως  βασικό  υλικό 

χρησιμοποιήθηκε για πολλούς αιώνες το αλάτι και ως συμπληρωματικά υλικά διατήρησης το 

ελαιόλαδο, το ξύδι, ο μούστος, που εύκολα γινόταν κρασί και το μέλι. Επίσης χρησιμοποιούσαν 

αρωματικά φυτά ως συντηρητικά αλλά και ως βελτιωτικά της γεύσης. Για άλλα είδη, αντίθετα, 

χρησιμοποιούσαν υλικά  ασυνήθιστα  για  τη  σημερινή  πρακτική,  δηλαδή μετά  το  ξεπίκρισμα 

αναφέρεται ότι τις ελιές τις έβαζαν σε ξίδι, βρασμένο κρασί και μέλι, προσθέτοντας διάφορα 

μυρωδικά, μάραθο, κύμινο, απήγανο, μέντα, κορίανδρο. Στα ρωμαϊκά χρόνια επινοήθηκαν νέοι 

περίπλοκοι τρόποι επεξεργασίας της βρώσιμης ελιάς, όπως η χρήση του ασβέστη. Οι αρχαίες 

τεχνικές  επεξεργασίας  του  ελαιοκάρπου  για  κατανάλωση,  επιβίωσαν  για  πολλούς  αιώνες. 

Μερικές  από  αυτές  διατηρούνται  σχεδόν  αυτούσιες,  ακόμα  και  σήμερα.  Οι  αγροτικοί 

πληθυσμοί,  ελάχιστα  έχουν  «εκσυγχρονίσει»  τη  διαδικασία  παρασκευής  βρώσιμης  ελιάς.  Η 

χρησιμοποίηση  του  ασβέστη  και  της  στάχτης  στη  διαδικασία  ξεπικρίσματος  της  ελιάς, 

καθιερώθηκαν ως παραδοσιακοί τρόποι, έγιναν γνωστοί σε πολλούς μεσογειακούς λαούς και 

εξελίχτηκαν αργότερα. Η αντικατάσταση αυτών των παραδοσιακών υλικών, σηματοδότησε και 

το πέρασμα από την οικοτεχνική παραγωγή στη βιοτεχνική και βιομηχανική παραγωγή. 

2.2.1 Βασικές μέθοδοι επεξεργασίας

Όπως ήδη έχει υπογραμμιστεί ο ελαιόκαρπος δεν μπορεί να καταναλωθεί άμεσα λόγω 

της πικρής γεύσης του. Για να καταστούν οι ελιές εδώδιμες, είναι απαραίτητο να αφαιρεθεί το 

σύνολο  ή  μέρος  της  πικράδας.  Αυτή  η  διαδικασία  γίνεται  συνήθως  σε  οικιακή  κλίμακα  με 

επαναλαμβανόμενες  εμβαπτίσεις  των  καρπών  σε  νέο.  Κατά  τη  διάρκεια  αυτού  του 

παραδοσιακού  τρόπου,  χρησιμοποιούνται  διάφορα αρωματικά  χόρτα,  όπως  μάραθος,  θυμάρι 
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κ.α.,  τα  οποία  συμβάλλουν  με  τα  χαρακτηριστικά  αρώματα  της  στη  γεύση  του  τελικού 

προϊόντος. 

Η επεξεργασία επιτραπέζιων ελιών σε βιομηχανική κλίμακα χρησιμοποιεί συστήματα για 

την  εκπίκριση  του  προϊόντος.  Σήμερα  η  παραγωγή  επιτραπέζιων  ελιών  γίνεται  σε  μεγάλη 

κλίμακα παγκοσμίως και αποτελεί σημαντικό τομέα της οικονομίας ελαιοπαραγωγών χωρών. 

Παραδοσιακά  η  συγκομιδή  του  καρπού  γίνεται  με  τα  χέρια,  με  την  τεχνική  του 

αρμέγματος.  Εντούτοις,  το  κόστος  της  διαδικασίας  της  συγκομιδής  είναι  υψηλό  και 

αντιπροσωπεύει περίπου το 70% του συνολικού κόστους παραγωγής. Προκειμένου λοιπόν να 

μειωθεί  το  κόστος,  η  συγκομιδή  μπορεί  να  γίνει  και  με  δονητές,  που  προσαρμόζονται  στα 

τρακτέρ  και  δονούν τα ελαιόδεντρα,  ή  με  μικρά φορητά ραβδιστικά μηχανήματα.  Οι  νωποί 

καρποί μεταφέρονται στη μονάδα παραγωγής σε μεταλλικά κιβώτια, με ανοίγματα στα πλάγια 

τοιχώματα για να κυκλοφορεί εύκολα ο αέρας. Η μεταφορά των ελαιοκάρπων με φορτηγά σε 

μεγάλες ποσότητες έχει επιπτώσεις στην ποιότητα των καρπών. 

Στη μονάδα, οι καρποί πλένονται για να απομακρυνθεί η σκόνη, τα φύλλα και τα φερτά 

υλικά, σε αυτό το στάδιο χρησιμοποιούνται τα ίδια μηχανήματα με αυτά που χρησιμοποιούνται 

στους  καρπούς  που  προορίζονται  για  την  παραγωγή  ελαιολάδου.  Στη  συνέχεια,  οι  καρποί 

ταξινομούνται  ανάλογα με το μέγεθος  τους.  Η ενέργεια  αυτή έχει  ορισμένα πλεονεκτήματα, 

γιατί αφενός δίνει την πληροφορία στους παραγωγούς για τα διαθέσιμα μεγέθη και αφετέρου 

επιτρέπει την ομοιόμορφη ομαδοποιημένη επεξεργασία τους.

Οι τρεις κύριες μέθοδοι επεξεργασίας της επιτραπέζιας ελιάς παρουσιάζονται παρακάτω, 

υφίσταται μια βασική διαφορά στο βαθμό ωριμότητας της πρώτης ύλης. 

• Για τις πράσινες ελιές, το βέλτιστο στάδιο συλλογής είναι όταν οι καρποί έχουν χρώμα 

πράσινο έως πρασινο-κίτρινο. 

• Οι φυσικές μαύρες ελιές επιλέγονται όταν οι καρποί είναι τελείως ώριμοι και το χρώμα 

τους ποικίλει από ερυθρόμαυρο έως βαθύ καστανό, ανάλογα με τη ζώνη παραγωγής και 

την ποικιλία. 

• Και τέλος οι ώριμες ελιές, που μαυρίζουν με οξείδωση συγκομίζονται ταυτόχρονα με τις 

πράσινες ελιές. 
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Εικόνα 5: Σχεδιάγραμμα ροής των τριών κύριων τύπων επεξεργασίας της επιτραπέζιας 

ελιάς

σελ. 103

ΕΛΙΑ

ΣΥΓΚΟΜΗΔΗ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ

ΠΛΥΣΙΜΟ&
ΤΑΞΙΝΟΜΙΣΗΣ 

ΑΛΜΗ

ΖΥΜΩΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΙΣΗ &
ΔΙΑΛΟΓΗ 

ΟΞΕΙΔΩΣΗ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΕΠΙΚΡΙΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
(σε άλμη ή όξινο 

διάλυμα)

ΠΛΥΣΙΜΟ
ΤΑΞΙΝΟΜΙΣΗ &

ΔΙΑΛΟΓΗ

ΖΥΜΩΣΗ ΣΕ 
ΑΛΜΗ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΙΣΗ &
ΔΙΑΛΟΓΗ 

(Εκπυρήνωση & 
Γέμιση)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΕΠΙΚΡΙΣΗ & 
ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΜΕ 

ΑΕΡΙΑ

ΠΛΥΣΙΜΟ

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣ
Η ΧΡΩΜΑΤΟΣ

ΕΚΠΥΡΗΝΩΣΗ 
ΚΟΨΙΜΟ ΚΛΠ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ & 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΕΛΙΕΣ ΣΕ 
ΑΛΜΗ

ΦΥΣΙΚΕΣ ΜΑΥΡΕΣ 
ΕΛΙΕΣ ΣΕ ΑΛΜΗ

ΜΑΥΡΕΣ ΕΛΙΕΣ ΣΕ 
ΑΛΜΗ (ΩΡΙΜΕΣ 

ΕΛΙΕΣ)



Το  Διεθνές  Ελαιοκομικό  Συμβούλιο  έχει  περιγράψει  τις  διαφορετικές  τεχνολογικές 

διαδικασίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επεξεργασία της βρώσιμης ελιάς και έχει 

καθορίσει τη συσκευασία και τις ποιοτικές κατηγορίες των τελικών προϊόντων. Ομοίως, πολλές 

παραγωγές χώρες έχουν αναπτύξει και εσωτερικά πρότυπα. Αυτά καθορίζουν τις διαφορετικές 

εμπορικές  συσκευασίες  και  καθιερώνουν  τις  κατάλληλες  ποιοτικές  κατηγορίες,  με  παρόμοιο 

τρόπο με εκείνο  που καθιερώνεται  από το Διεθνές  Ελαιοκομικό Συμβούλιο.  Μια συνοπτική 

περιγραφή των κατηγοριών επεξεργασίας, κοινό σημείο των οποίων είναι το τελικό στάδιο της 

διαδικασίας που περιλαμβάνει τη ζύμωση της επιτραπέζιας ελιάς, παρουσιάζεται παρακάτω:

Κατηγορίες επεξεργασίας 

Με βάση το σύστημα που χρησιμοποιείται για την εκπίκριση του καρπού μπορούν να 

διακριθούν δύο κατηγορίες επεξεργασίας: 

α) ελιές επεξεργασμένες με καυστικό νάτριο, στις οποίες η εκπίκριση γίνεται με εμβάπτιση του 

καρπού σε αραιό διάλυμα καυστικού νατρίου, και 

β) άμεσα συντηρημένες σε άλμη ή φυσικές ελιές, στις οποίες οι καρποί εμβαπτίζονται απευθείας 

σε διάλυμα άλμης. 

Εφαρμόζοντας  την  πρώτη διαδικασία,  η  εκπίκριση  είναι  πλήρης,  ενώ με  το  δεύτερο 

σύστημα, υπάρχει πάντα μια μικρή συγκέντρωση ελευρωπαΐνης στις ελιές που τους προσδίδει 

μια ελαφρά πικρίζουσα γεύση. Οι σπουδαιότερες τρεις μέθοδοι επεξεργασίας της επιτραπέζιας 

ελιάς, οι οποίες μάλιστα καταλαμβάνουν ποσοστό αγοράς 30% στην ΕΕ, είναι οι ακόλουθες και 

περιλαμβάνουν:

Φυσικές μαύρες ελιές (Ελληνικός τύπος): οι καρποί δεν εμβαπτίζονται σε καυστικό νάτριο, 

αλλά ζυμώνονται άμεσα σε άλμη, η οποία είναι το μόνο υγρό απόβλητο που παράγονται σε 

αυτήν την περίπτωση.

Ελιές μαυρισμένες με οξείδωση (Τύπος Καλιφόρνιας): οι καρποί ξεπικρίζουν με εμβάπτιση 

σε καυστικό νάτριο και μαυρίζουν με οξείδωση. Το τελικό προϊόν δεν είναι ζυμωμένο, για το 

λόγο  αυτό  αποστειρώνεται  κατά  τη  συσκευασία  σε  μεταλλικούς  ή  γυάλινους  περιέκτες.  Η 

σταθεροποίηση του μαύρου χρώματος  γίνεται με προσθήκη διαλυμάτων αλάτων σιδήρου. 

Μη ζημούμενες πράσινες ελιές: οι ελιές ξεπικρίζουν με διάλυμα NaOH και συσκευάζονται 

χωρίς να ζυμωθούν προηγουμένως. 

Παρακάτω ακολουθεί  αναλυτικά  η  περιγραφή  επεξεργασίας  για  κάθε  έναν  από  τους 

παραπάνω τρόπους.

σελ. 104



Επεξεργασμένες πράσινες ελιές σε άλμη (Ισπανική μέθοδος)

Η κυριότερη  μέθοδος  επεξεργασίας  περιλαμβάνει  εκπίκριση  του  καρπού  με  διάλυμα 

καυστικού νατρίου και στη συνέχεια εμβάπτιση σε άλμη, όπου υφίσταται γαλακτική ζύμωση. Η 

μέθοδος αυτή είναι γνωστή ως Ισπανική μέθοδος. Η γενική επεξεργασία της επιτραπέζιας ελιάς 

με την Ισπανική μέθοδο, περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

1. Συγκομιδή και μεταφορά.

2. Ταξινόμηση.

3. Επεξεργασία με καυστικό νάτριο για εκπίκριση.

4. Πλύσιμο. 

5. Τοποθέτηση σε άλμη.

6. Ζύμωση.

7. Διαλογή και ταξινόμηση.

8. Εκπυρήνωση και γέμιση.

9. Συσκευασία.

Συλλογή καρπών

Για την προετοιμασία αυτού του τύπου οι ελιές θα πρέπει να συγκομιστούν, όταν έχουν 

πράσινο ή κιτρινο-πράσινο χρώμα. Ο εμπορικός τύπος είναι γνωστός και ως «πράσινες ελιές  

Ισπανικού  τύπου»  ή  «τύπου  Σεβίλλης».  Οι  πράσινες  ελιές  προέρχονται  από  καρπούς  που 

συγομίζονται  κατά τη διάρκεια  του κύκλου  ωρίμανσης όταν φθάσουν σε κανονικό μέγεθος, 

αλλά πριν από την αλλαγή του χρώματος προς το ερυθρό. Ο χρωματισμός των καρπών ποικίλει 

από πράσινο  μέχρι  αχυροκιτρινο.  Οι  ελιές  συλλέγονται  με  το  χέρι,  είναι  συνεκτικές,  υγιείς, 

αντιστέκονται σε ελαφρά μεταξύ των δακτύλων πίεση και είναι απαλλαγμένες κηλίδων. Κατά τη 

συγκομιδή  δε  θα  πρέπει  να  τραυματιστεί  ο  καρπός  ή  να  υποστεί  κακώσεις,  επειδή  θα 

εμβαπτιστεί  σε  διάλυμα  καυστικού  νατρίου  για  την  εκπίκρινση.  Για  το  λόγο  αυτό,  δεν 

επιτρέπεται και η συγκομιδή με ραβδισμό. 

Επεξεργασία με καυστικό νάτριο και πλύσιμο

Η συγκέντρωση του διαλύματος καυστικού νατρίου ρυθμίζεται, έτσι ώστε η επεξεργασία 

να διαρκεί 5-7 ώρες για τις περισσότερες ποικιλίες, εκτός από τις  Gordal και  Ascolano, που 

απαιτούν πιο αργή επεξεργασία (9-10 ώρες με αραιότερο διάλυμα καυστικού νατρίου). Το βάθος 

διείσδυσης του καυστικού νατρίου πρέπει να είναι 2/3 ως ¾ του πάχους της σάρκας. Γενικά η 

συγκέντρωση του καυστικού νατρίου ποικίλλει μεταξύ 1,3 και 2,6 %(w/v) και μπορεί να φθάσει 

μέχρι 3,5% στις ψυχρότερες περιοχές.
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Η ισορροπία μεταξύ καυστικού νατρίου, διείσδυσης στη σάρκα του καρπού και χρόνου 

επεξεργασίας,  αποτελεί  την  καλούμενη  δύναμη  της  επεξεργασίας.  Χαμηλές  συγκεντρώσεις 

καυστικού  νατρίου  παράγουν  ελιές  με  αρκετά  αποδεκτό  χρώμα,  ενώ  αντίθετα  οι  υψηλές 

συγκεντρώσεις  προκαλούν  ελαττώματα  στην  υφή  και  απώλεια  ζυμώσιμων  συστατικών.  Η 

περίσσεια του αλκάλεως που παραμένει στη σάρκα μετά το χειρισμό πρέπει να απομακρυνθεί.  

Για το λόγο αυτό, οι καρποί υποβάλλονται σε έκπλυση με νερό.

Ο αριθμός και η διάρκεια των πλυσιμάτων είναι σημαντικός, γιατί υπερβολικός αριθμός 

πλυσιμάτων  μπορεί  να  μειώσει  τα  διαθέσιμα  ζυμώσιμα  συστατικά,  τα  οποία  θα  πρέπει  να 

προστεθούν αργότερα για να ολοκληρωθεί με επιτυχία η ζύμωση. Πλυσίματα μεγάλης διάρκειας 

μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη βακτηριακή ανάπτυξη και εκτροπή της ζύμωσης. Σύντομα 

πλυσίματα οδηγούν σε υψηλή υπολειπόμενη αλκαλικότητα στην άλμη, η οποία μετατρέπεται σε 

ισχυρό ρυθμιστικό διάλυμα, στο οποίο είναι δύσκολη η μείωση της τιμής pH κατά τη ζύμωση. 

Ένα γρήγορο ξέπλυμα αμέσως μετά το χειρισμό με το αλκάλι, ακολουθούμενο από ένα πρώτο 

πλύσιμο μετά από 2-3 ώρες και ένα δεύτερο, μετά από 10-20 ώρες, είναι ικανοποιητικό. Είναι 

δυνατόν, το πρώτο πλύσιμο να παραληφθεί και να αντικατασταθεί από μερική εξουδετέρωση 

του  υπολειπόμενου  καυστικού  νατρίου  με  ένα  οξύ  κυρίως  με  υδροχλωρικό κατάλληλο  για 

τρόφιμα.

Αυτό  συμβάλλει  στη  μείωση  του  όγκου  και  του  ρυπαντικού  φορτίου  των  υγρών 

αποβλήτων που δημιουργούνται από αυτά τα διαλύματα.

Τοποθέτηση σε άλμη και ζύμωση

Στη συνέχεια οι ελιές τοποθετούνται σε δεξαμενές ζύμωσης και καλύπτονται με άλμη. 

Παραδοσιακά,  αυτό  γινόταν  σε  ξύλινα  βαρέλια,  τα  οποία  όμως  έχουν  αντικατασταθεί  από 

πολυεστερικές δεξαμενές. Τα ζυμώσιμα συστατικά που περιέχονται στη σάρκα του ελαιοκάρπου 

μετά την εκπίκρινση, μεταφέρονται στην άλμη και την μετατρέπουν σε θρεπτικό υπόστρωμα 

κατάλληλο για να πραγματοποιηθεί η ζύμωση.

Ανάλογα με την ποικιλία και την ωριμότητα των καρπών, η αρχική συγκέντρωση άλατος 

πρέπει να είναι μεταξύ 10-12% (w/v). Το αλάτι διαπερνά τη σάρκα της ελιάς και η συγκέντρωση 

του στην άλμη μειώνεται σταδιακά. Η συγκέντρωση άλατος δεν πρέπει να είναι πολύ υψηλή, 

ώστε να παρεμποδίζει την αύξηση των γαλακτοβακίλλων (μικρότερη 6%), ούτε πολύ χαμηλή 

ώστε να επιτρέπει την ανάπτυξη σπορογόνων μικροοργανισμών κατά τη διάρκεια του πρώτου 

σταδίου της ζύμωσης, όταν το pH παραμένει υψηλό (μεγαλύτερο του 4). Τις πρώτες μέρες το pH 

μπορεί να είναι υψηλότερο από 7 μέχρι οι μικροοργανισμοί να αρχίσουν την όξυνση της άλμης. 

Για να μειωθεί η χρονική διάρκεια του σταδίου αυτού, η αρχική άλμη μπορεί να οξινιστεί με 
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HCl κατάλληλο για  τρόφιμα,  ή  να  γίνει  διόρθωση του  pH της  άλμης  με  έγχυση  CO2 στις 

δεξαμενές ζύμωσης κατά τη διάρκεια της πρώτης εβδομάδας.

Η  ζύμωση  των  πράσινων  ελιών  είναι  αυθόρμητη  διαδικασία  στις  περισσότερες 

περιπτώσεις. Το διάλυμα της άλμης μετατρέπεται σταδιακά σε θρεπτικό μέσο για την ανάπτυξη 

των μικροοργανισμών. Τα οσμωτικά φαινόμενα οδηγούν στην εκχύλιση θρεπτικών συστατικών 

από  την  ελιά  στην  άλμη,  όπως  υδατάνθρακες  (κυρίως  γλυκόζη,  φρουκτόζη,  μανιτόλη  και 

σακχαρόζη)  και  οργανικά  οξέα  (μηλικό,  κιτρικό  και  οξικό  οξύ).  Υπάρχουν  επίσης  μικρές 

ποσότητες  φαινολικών  ουσιών  (ελευρωπαΐνη,  υδροξυ-τυροσόλη,  τυροσόλη  κ.α).  Τα 

φυσικοχημικά  χαρακτηριστικά  της  άλμης  προκαλούν  σταδιακά  φυσική  επιλογή  των 

μικροοργανισμών, καθώς προχωρά η ζύμωση. Η αύξηση της αυτόχθονης μικροχλωρίδας των 

γαλακτοβακίλλων  είναι  επαρκής  για  να  εξασφαλίσει  ικανοποιητικό  αριθμό  αυτών  των 

βακτηρίων στην άλμη. 

Εντούτοις, η χρήση μιας καλλιέργειας εκκίνησης (starter culture) μπορεί να επιταχύνει 

την επικράτηση των γαλακτικών βακτηρίων. Υπάρχει γενική συμφωνία μεταξύ των ερευνητών 

ότι  η  ζύμωση  περιγράφεται  από  τρία  διακριτά  στάδια.  Το  πρώτο,  χαρακτηρίζεται  από  την 

αύξηση  των  μη  σπορογόνων  αρνητικών  κατά  Gram βακτηρίων  ,  των  οποίων  ο  πληθυσμός 

φθάνει στο μέγιστο περίπου 2 μέρες μετά την τοποθέτηση του καρπού στην άλμη. Από εκείνη τη 

στιγμή,  ο  πληθυσμός  τους  μειώνεται  σταδιακά  για  να  εξαφανιστεί  τη  12η-  15η ημέρα.  Τα 

βακτήρια αυτά είναι υπεύθυνα για το μεγάλο όγκο αερίων, που παράγονται κατά τη διάρκεια 

των πρώτων ημερών της ζύμωσης. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα είδη: Enterobacter 

clocae,  Citrobacter freundii, Klebsiella aerogenes,  Flavobacterium diffusum, 

Aerochromobachter superficialis, Escherichia coli και Aeromonas spp. 

Το δεύτερο στάδιο αρχίζει όταν το pH φθάσει στην τιμή 6. Χαρακτηρίζεται από γρήγορη 

ανάπτυξη  των  γαλακτοβακίλλων  και  των  ζυμών,  τα  οποία  καταναλώνουν  τα  ζυμώσιμα 

συστατικά  και  παράγουν  γαλακτικό  οξύ,  με  παράλληλη μείωση των  αρνητικών  κατά  Gram 

βακτηρίων. Έτσι η οξύτητα σταδιακά αυξάνει και το pH μειώνεται. Ο μεγαλύτερος πληθυσμός 

των  γαλακτικών  βακτηρίων  παρατηρείται  μεταξύ  της  7ης-  10ης ημέρας,  ενώ  παρουσιάζεται 

σταδιακή  μείωση  στις  60-300  ημέρες  της  ζύμωσης.  Στην  Ισπανία  το  κυριότερο  είδος 

γαλακτοβακίλλων  στο  στάδιο  αυτό  είναι  κυρίως  ο  Lactobacillus plantarum.  Παρατηρείται 

επίσης  αύξηση  και  άλλων  ειδών  γαλακτικών  βακτηρίων  με  ζυμωτική  ικανότητα  όπως  το 

βακτήριο Pediococcus και το Leuconostoc. 

Το τρίτο στάδιο της ζύμωσης διαρκεί μέχρι την εξάντληση των ζυμώσιμων συστατικών. 

Η επικρατούσα χλωρίδα αποτελείται από γαλακτοβάκιλλους Lactobacillus plantarum, οι οποίοι 

παράγουν γαλακτικό οξύ από τη γλυκόζη και ολοκληρώνουν τη ζύμωση. Σε όλη τη διάρκεια 
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αυτής της περιόδου, μαζί με τα γαλακτικά βακτήρια συνυπάρχουν και οι ζύμες, η παρουσία των 

οποίων συμβάλλει στη βελτίωση των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών του τελικού προϊόντος. 

Τα κυριότερα είδη είναι: Hansenula anomala, Candida krusei και Saccharomyces chevalieri. Η 

ανάπτυξη  οξειδωτικών  ζυμών  στην  επιφάνεια  της  άλμης  είναι  ανεπιθύμητη,  επειδή 

καταναλώνουν το γαλακτικό οξύ που δημιουργείται κατά τη ζύμωση, αυξάνουν την τιμή του pH 

και μπορούν να υποβαθμίσουν το τελικό προϊόν. Κατά τη διάρκεια της ζύμωσης, σχεδόν όλοι οι 

υδατάνθρακες  διασπώνται  και  σχηματίζεται  κυρίως  D  και  L-  γαλακτικό  οξύ,  οξικό  και 

ηλεκτρικό οξύ (σε μικρότερες ποσότητες), καθώς επίσης και αιθανόλη.

Στο τέλος  της  ζύμωσης το pH θα πρέπει  να είναι  μικρότερο από 4,  προκειμένου να 

εξασφαλιστεί η σωστή συντήρηση των ελιών. Το pH και η ογκομετρούμενη οξύτητα, είναι οι 

παράμετροι που χρησιμοποιούνται περισσότερο για τον έλεγχο της ζύμωσης. Η ογκομετρούμενη 

οξύτητα βελτιώνεται με ελαφρά θέρμανση της άλμης, όταν η θερμοκρασία είναι χαμηλή ή με 

την  προσθήκη  σακχάρων,  εάν  η  μικροβιακή  χλωρίδα  είναι  επαρκής  και  υπάρχει  έλλειψη 

θρεπτικών  ουσιών.  Η  συγκέντρωση  άλατος  και  η  υπολειπόμενη  αλκαλικότητα,  είναι 

απαραίτητες για την τελική συντήρηση του προϊόντος. Η ρύθμιση του NaCl επιτυγχάνεται με 

την προσθήκη άλατος (στερεό ή σε κορεσμένο διάλυμα) και  ανακύκλωση της άλμης για τη 

δημιουργία  ομοιογενούς  διαλύματος.  Η  υπολειπόμενη  αλκαλικότητα  ρυθμίζεται  με  την 

αντικατάσταση  ενός  προκαθορισμένου  όγκου  της  άλμης  με  φρέσκο  διάλυμα  NaCl  και 

γαλακτικού  οξέος.  Μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  επίσης  για  αυτό  το  σκοπό  διάλυμα  HCl 

κατάλληλο  για  τρόφιμα.  Σε  ορισμένες  περιπτώσεις,  η  διαδικασία  της  ζύμωσης  μπορεί  να 

μεταβληθεί από την παρουσία ζύμωσης, η οποία μεταβάλει τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά 

του τελικού προϊόντος και υποβαθμίζει την ποιότητα του. 

Αποθήκευση των ζυμούμενων ελιών

Μετά τη ζύμωση οι ελιές διατηρούνται στη μητρική άλμη μέχρι να πουληθούν. Όταν η 

θερμοκρασία  αυξάνει  (την  άνοιξη  και  το  καλοκαίρι),  τα  φυσικοχημικά  χαρακτηριστικά  της 

άλμης θα πρέπει να ρυθμιστούν, ώστε να αποτραπούν τυχόν αλλοιώσεις. Αυτό περιλαμβάνει τη 

διόρθωση της υπολειπόμενης αλκαλικότητας, ώστε η τιμή του pH να κυμαίνεται μεταξύ του 3,7- 

4, ενώ η συγκέντρωση του άλατος θα πρέπει να είναι 8% ή υψηλότερη. Εάν δεν ρυθμιστούν τα 

φυσικοχημικά χαρακτηριστικά της άλμης μπορεί να αναπτυχθούν προπιονικά βακτήρια τα οποία 

καταναλώνουν το γαλακτικό οξύ (βλ.  4ο στάδιο της ζύμωσης) και οδηγούν σε ανεπιθύμητες 

αλλοιώσεις.  Οι  συνηθισμένες  αλλοιώσεις,  είναι  η  αεριοπάθηση,  η  βουτυρική  ζύμωση και  η 

ασθένεια της δυσοσμίας ή ζαπατέρα. 
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Χειρισμοί πριν τη συσκευασία

Πριν  τη  συσκευασία,  οι  ελιές  υποβάλλονται  σε  διάφορους  χειρισμούς.  Αρχικά  είναι 

απαραίτητο να αφαιρεθεί ο ποδίσκος από τον καρπό, με τη χρήση ειδικού μηχανήματος. Επίσης, 

όσοι καρποί δεν έχουν το κατάλληλο χρώμα, διαχωρίζονται, με τη βοήθεια μηχανών που φέρουν 

ειδικά φωτοκύτταρα. Στη συνέχεια πραγματοποιείται η διαλογή και η ταξινόμηση του καρπού. 

Η διαδικασία αυτή είναι απαραίτητη, προκειμένου να παραχθεί προϊόν με ομοιογενές μέγεθος 

καρπών,  καθώς  επίσης  και  να  αποφευχθεί  η  θραύση  του  πυρήνα  κατά  τη  διαδικασία  της 

εκπυρήνωσης. 

Συσκευασία

Εάν  η  ζύμωση  είναι  πλήρης,  οι  ελιές  μπορούν  να  συντηρηθούν  με  βάσει  τα 

φυσικοχημικά χαρακτηριστικά που έχουν αποκτήσει, μετά το τέλος της επεξεργασίας. Για το 

λόγο  αυτό,  οι  καρποί  τοποθετούνται  σε  περιέκτες  (γυάλινα,  μεταλλικά  δοχεία  ή  πλαστικές 

σακούλες), που έχουν καινούρια άλμη με τα απαραίτητα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά, ώστε οι 

τιμές του pH και του άλατος να επιτυγχάνονται σε κατάσταση ισορροπίας. 

Εάν η ζύμωση δεν είναι πλήρης, ή δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν τιμές pH μικρότερες 

από 3,5, οι ελιές πρέπει να υποβληθούν σε θερμική επεξεργασία, δηλαδή παστερίωση. Σήμερα, 

η βιομηχανία είναι εξοπλισμένη με κατάλληλες εγκαταστάσεις για να ολοκληρώνεται αυτόματα 

η συσκευασία και η παστερίωση των επιτραπέζιων ελιών. 

Φυσικές μαύρες ελιές σε άλμη

Ο  εμπορικός  αυτός  τύπος  επιτραπέζιας  ελιάς  είναι  χαρακτηριστικός  στις  χώρες  της 

ανατολικής  Μεσογείου.  Στην  Ελλάδα,  οι  πιο  γνωστές  ποικιλίες  είναι  η  Κονσερβολιά και  η 

Καλαμών, ενώ στην Τουρκία χρησιμοποιείται η ποικιλία Gemlik. 

Συλλογή καρπών

Για την προετοιμασία αυτού του τύπου, οι καρποί θα πρέπει να βρίσκονται στο στάδιο 

της πλήρους ωριμότητας, χωρίς όμως να είναι υπερώριμοι, επειδή οι ελιές που συγκομίζονται σε 

προχωρημένο στάδιο διατηρούν μεν καλό χρώμα μετά την επεξεργασία, αλλά η υφή τους δεν 

είναι συνεκτική. Η συλλογή τους γίνεται οπωσδήποτε πριν από τις χαμηλές θερμοκρασίες του 

χειμώνα, γιατί οι πρώιμες παγωνιές συρρικνώνουν τον καρπό μόνιμα. Το χρώμα του καρπού 

κατά τη συγκομιδή κυμαίνεται από ιώδες μέχρι μελανοϊώδες. 

Τοποθέτηση σε άλμη και ζύμωση

Οι καρποί μεταφέρονται στις μονάδες επεξεργασίας, όπου γίνεται η διαλογή, το πλύσιμο 

και  η  εμβάπτιση  σε  διάλυμα  πυκνής  άλμης.  Παραδοσιακά  οι  ελιές  τοποθετούνται  σε  άλμη 
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συγκέντρωσης άλατος 8-10%, αν και στις πιο ψυχρές περιοχές χρησιμοποιούνται χαμηλότερες 

συγκεντρώσει  περίπου  6%.  Οι  βιομηχανικές  εγκαταστάσεις  χρησιμοποιούν  τσιμεντένιες  ή 

πολυεστερικές  δεξαμενές  ζύμωσης  χωρητικότητας  10-20  τόνων,  ενώ  οι  μικρής  κλίμακας 

εγκαταστάσεις χρησιμοποιούν ακόμα ξύλινες δεξαμενές (κάδες ή κάδους). Κατά τη διάρκεια της 

ζύμωσης θα πρέπει να εξασφαλιστούν συνθήκες απουσίας αέρα, αναεροβίωση, για το λόγο αυτό 

οι δεξαμενές είναι καλυμμένες και κλεισμένες αεροστεγώς. 

Η ζύμωση διαρκεί αρκετό καιρό, επειδή η διάχυση των ζυμώσιμων συστατικών μέσω της 

επιδερμίδας  του καρπού είναι  αργή,  γιατί  οι  ελιές  δεν  έχουν  υποστεί  χειρισμό  με  καυστικό 

νάτριο. Σε αυτήν τη διαδικασία, η άλμη επιταχύνει τη μεταφορά υδατοδιαλυτών συστατικών, 

συμπεριλαμβανομένης της ελευρωπαΐνης, από τη σάρκα στην άλμη και έτσι η εκπίκριση του 

καρπού, επιτυγχάνεται με σταδιακή υδρόλυση της  ελευρωπαΐνης στην άλμη. Η διαδικασία όμως 

αυτή είναι αργή και η ισορροπία επέρχεται σε 8-12 μήνες.

Παράλληλα,  η  εκχύλιση  των  συστατικών  αυτών  μετατρέπει  την  άλμη  σε  θρεπτικό 

υπόστρωμα κατάλληλο για  την  ανάπτυξη  μικροοργανισμών.  Κατά τη  διάρκεια  των πρώτων 

ημερών,  επικρατούν τα αρνητικά κατά Gram βακτήρια,  ο πληθυσμός των οποίων φθάνει  το 

μέγιστο την 3η-4η ημέρα, για να εξαφανιστούν μετά από 7-15 ημέρες. Τα κυριότερα γένη αυτού 

του  σταδίου  είναι:  Citrobacter,  Klebsiella,  Achromobacter,  Aeromonas και Escherichia. 

Εντούτοις,  σε  αυτήν  την  αυθόρμητη  ζύμωση,  η  επικρατούσα  μικροχλωρίδα  είναι  οι  ζύμες. 

Αρχίζουν να αναπτύσσονται τις πρώτες μέρες της ζύμωσης, φθάνουν στο μέγιστο πληθυσμό 

τους μετά από 10-25 ημέρες και είναι παρούσες για όλο το χρονικό διάστημα που διατηρούνται 

οι ελιές στις δεξαμενές ζύμωσης. Ο Saccharomyces oleaginosus και Hansenula anomala μπορεί 

να θεωρηθούν τα περισσότερο αντιπροσωπευτικά είδη της ζύμωσης αυτής και ακολουθούνται 

από  τα  Torulopsis candida,  Debaryomyces hansenii,  Candida didensii και Pichia 

membranaefaciens.  Σε  ορισμένες  ποικιλίες  ελιάς  (Gordal,  Hojiblanca)  και  σε  χαμηλή 

συγκέντρωση  άλατος,  κάτω  του  5%  υπάρχουν  επίσης  και  θετικοί  κατά  Gram  κόκκοι 

(Pediococcus και Leuconostoc) κατά τη διάρκεια των πρώτων ημερών της ζύμωσης. Επιπλέον, 

εάν  η  συγκέντρωση  άλατος  δεν  είναι  μεγαλύτερη  από  8%  είναι  δυνατόν  να  παρατηρηθεί 

ανάπτυξη γαλακτοβακίλλων σε όλη τη διάρκεια της ζύμωσης. Με την πάροδο της ζύμωσης, ένα 

μέρος από το αλάτι της άλμης περνά στην ελιά και έτσι η συγκέντρωση της άλμης μειώνεται σε 

6% ή ακόμη λιγότερο. Στις αρχές όμως της άνοιξης, όταν οι θερμοκρασία αρχίζει να αυξάνει,  

είναι  απαραίτητο  να  αυξηθεί  η  περιεκτικότητα  σε  αλάτι  στο  8%  ή  ακόμα  και  στο  10% 

διαφορετικά οι ελιές θα αλλοιωθούν. 

Κατά τη διάρκεια της ζύμωσης σε αναερόβιες συνθήκες, ένα ποσοστό καρπών εμφανίζει 

την  αλλοίωση  «αεροπάθηση».  Η  αλλοίωση  αυτή  οφείλεται  στη  συσσώρευση  CO2,  που 
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σχηματίζεται κατά την αναπνοή του καρπού και τη δραστηριότητα μικροοργανισμών, κατά τη 

διάρκεια της ζύμωσης. Για να αποφευχθεί η αλλοίωση , η ζύμωση πραγματοποιείται κάτω από 

αερόβιες συνθήκες. Για το λόγο αυτό, η δεξαμενή ζύμωσης τροποποιείται με την εισαγωγή μιας 

κεντρικής  στήλης,  η οποία διοχετεύεται  κάτω από αερόβιες  συνθήκες,  Για  το  λόγο αυτό,  η 

δεξαμενή  ζύμωσης  τροποποιείται  με  την  εισαγωγή μιας  κεντρικής  στήλης  μέσω της  οποίας 

διοχετεύεται αέρας υπό μορφή φυσαλίδων. 

Ο αέρας  απομακρύνει  το  CO2,  που παράγεται  από την αναπνοή των καρπών και  το 

μικροβιακό μεταβολισμό. Η παροχή του αέρα κυμαίνεται μεταξύ 0,1-0,3 λίτρων αέρα ανά ώρα 

και λίτρο χωρητικότητας των δεξαμενών. Οι φυσαλίδες του αέρα διατηρούν μια συγκέντρωση 

διαλυμένου οξυγόνου στην άλμη, που προκαλεί την αύξηση των προαιρετικά αναερόβιων, αντί 

των ζυμωτικών μικροοργανισμών. 

Τα είδη των αρνητικών κατά Gram βακτηρίων που αναπτύσσονται ανήκουν στην ίδια 

οικογένεια με εκείνα που υπάρχουν στην παραδοσιακή διαδικασία (εντεροβακτήρια). Οι ζύμες 

είναι  παρούσες  σε  όλη τη  ζύμωση,  σε  υψηλότερο  όμως  πληθυσμό  απ’  ότι  στις  αναερόβιες 

συνθήκες.  Τα πιο αντιπροσωπευτικά είδη είναι:  Torulopsis candida,  Debaryomices hansenii,  

Hansenula anomala και Candida diddensii,  ενώ με οξειδωτικό μεταβολισμό διακρίνονται οι: 

Pichia membranaefaciens,  Hansenula mrakii και Candida boidini.  Τα  γαλακτικά  βακτήρια 

αναπτύσσονται  μόνο όταν η σύγκεντρωση άλατος  είναι  χαμηλή μικρότερη του  8%. Αρχικά 

εμφανίζονται σχεδόν αποκλειστικά τα Leuconostoc και Pediococcus, αλλά μετά από 20 ημέρες 

κυριαρχούν οι γαλακτοβάκιλλοι.

Τα κύρια πλεονεκτήματα αυτής της διαδικασίας έναντι της αναερόβιας ζύμωσης είναι: 

1. μικρότερο ποσοστό εμφάνισης της αεριοπάθησης,

2. απουσία συρρικνωμένων καρπών, 

3. μείωση  του  χρόνου  ζύμωσης,  επειδή  οι  φυσαλίδες  του  αέρα  προκαλούν  συνεχή 

επανακυκλοφορία  της  άλμης,  γρήγορη διάχυση των σακχάρων και  της  ελευρωπαΐνης 

στην  άλμη  με  αποτέλεσμα  την  ελαχιστοποίηση  του  χρόνου  ζύμωσης  (οι  ελιές  είναι 

διαθέσιμες για κατανάλωση σε 3 μήνες μόνο) και 

4. βελτιωμένο χρώμα, γεύση και υφή. 

Η  ζύμωση  σε  αερόβιες  ή  αναερόβιες  συνθήκες  επηρεάζεται  από  την  αρχική 

συγκέντρωση NaCl και το pH. Προκειμένου να αποτραπεί η υπερβολική αύξηση των αρνητικών 

κατά Gram βακτηρίων, πρέπει να προστεθεί οξικό οξύ στην άλμη για μείωση της τιμής του pH 

κάτω από 4,5. Εάν το pH είναι υψηλό, παράγεται μεγάλος όγκος αερίου CO2, λόγω υπερβολικής 
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ανάπτυξης  των  αρνητικών  κατά  Gram  βακτηρίων,  προκαλώντας  την  αλλοίωση  της 

αεριοπάθησης στις ελιές. 

H συγκέντρωση NaCl εξαρτάται επίσης από τον τύπο της ζύμωσης που επιζητείται. Εάν 

στοχεύουμε μόνο στην ανάπτυξη των ζυμών, το ποσοστό του άλατος πρέπει να διατηρηθεί πάνω 

από 8%. Η ανάπτυξη χαμηλής ογκομετρούμενης οξύτητας (0,2-0,4% σε γαλακτικό οξύ) και το 

σχετικά υψηλό pH (4,3-4,5) στην άλμη, σημαίνει ότι η συγκέντρωση άλατος πρέπει να είναι 8-

10%  για  να  εξασφαλίσει  επαρκή  συντήρηση  του  προϊόντος.  Εάν  επιδιώκεται  η  ανάπτυξη 

γαλακτοβακίλλων, η αρχική συγκέντρωση NaCl θα πρέπει να είναι 3-6% και όταν ολοκληρωθεί 

η ζύμωση θα πρέπει να προστεθεί αλάτι στην άλμη, ώστε η αλατοπεριεκτικότητα να φτάσει το 

6-8% σε ισορροπία.. Σε αυτήν την περίπτωση, το τελικό pH είναι χαμηλότερο (3,9-4,1) σε σχέση 

με  τα  υψηλότερα  ποσοστά  άλατος  και  η  ογκομετρούμενη  οξύτητα  υψηλότερη  από  0,6% 

(εκφρασμένη  σε  γαλακτικό  οξύ).  Η  ροή  του  αέρα  ελέγχεται  με  μετρητή  ροής,  που 

προσαρμόζεται στο σημείο εισαγωγής του αέρα στο ζυμωτήρα. Συνήθως, η ροή καθορίζεται 

βάσει  προηγούμενης  εμπειρίας.  Όταν  τελειώσει  η  διαδικασία  ζύμωσης,  ο  αερισμός  είναι 

απαραίτητος μόνο εάν η συγκέντρωση του CO2 αυξάνεται. 

Χειρισμοί πριν τη συσκευασία

Μετά τη ζύμωση και πριν την τελική συσκευασία,  το χρώμα του καρπού εξασθενίζει 

λόγω της χαμηλής τιμής pH, που διαμορφώνει η άλμη. Για το λόγο αυτό, πριν συσκευαστούν για 

το εμπόριο, οι καρποί εκτίθενται στον ατμοσφαιρικό αέρα για 24-48 ώρες προκειμένου με την 

οξείδωση να βελτιωθεί το χρώμα τους. Η διαδικασία αυτή είναι απαραίτητη και δεν πρέπει να 

υπερβεί τις 48 ώρες για να μην συρρικνωθούν οι ελιές. Το στάδιο αυτό, δεν είναι απαραίτητο να 

εφαρμοστεί σε ελιές, που έχουν ζυμωθεί σε αερόβιες συνθήκες. Πριν τη συσκευασία, γίνεται 

ποιοτική διαλογή για να απομακρυνθούν οι καρποί που δεν έχουν καλό χρωματισμό ή έχουν 

υποστεί ζημιές και έπειτα ταξινομούνται ανάλογα με το μέγεθος τους. 

Συσκευασία

Τέλος, οι ελιές συσκευάζονται σε βαρέλια ή λευκοσιδηρά δοχεία, τα οποία γεμίζονται με 

νέα άλμη, που περιέχει αλάτι σε τέτοιο ποσοστό, ώστε μετά την αποκατάσταση του ισοζυγίου 

μεταξύ σάρκας και άλμης, η συγκέντρωση δεν θα είναι μικρότερη από 8%. Μερικά χρόνια πριν, 

οι ελιές αυτές δεν συσκευάζονταν, αλλά η διακίνηση τους γινόταν σε «χύμα» μορφή. Γυάλινοι ή 

μεταλλικοί περιέκτες χρησιμοποιούνται σπάνια, αν και σήμερα υπάρχει αυξανόμενη τάση για 

συσκευασία του προϊόντος.  Συσκευάζονται  επίσης σε οξάλμη ελιές  Καλαμών και  οι  τελικοί 

περιέκτες (βάζα) υποβάλλονται σε θερμική επεξεργασία. 
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Οι φυσικές μαύρες ελιές είναι δημοφιλείς στην αγορά λόγω της ελαφρώς πικρής γεύσης 

και  του  αρώματος  τους.  Είναι  εντελώς  φυσικό  προϊόν,  που  δεν  επιδέχεται  καμία  χημική 

επεξεργασία. Συνήθως, υπάρχουν δύο εμπορικοί τύποι για το προϊόν αυτό: οι φυσικές μαύρες 

ελιές  σε  άλμη,  ελληνικός  τύπος  και  οι  ελιές  Καλαμάτας.  Στην  πρώτη  περίπτωση,  τα 

φυσικοχημικά χαρακτηριστικά είναι pH: 4-4.2  και συγκέντρωση άλατος μεταξύ 6-8%. Για τις 

ελιές  Καλαμάτας,  οι  τιμές  pH  είναι  χαμηλότερες,  επειδή  προστίθεται  ξίδι  στην  άλμη  και 

επιπλέον ελαιόλαδο. Για να εξασφαλιστεί η καλή συντήρηση του συσκευασμένου προϊόντος, 

μπορεί  να  εφαρμοστεί  παστερίωση,  όπως  στην  περίπτωση  του  πράσινου  ελαιοκάρπου  ή 

προσθήκη σορβικού καλίου σε συγκέντρωση 0,05% σε κατάσταση ισορροπίας. 

Ελιές μαυρισμένες με οξείδωση (μαύρες ώριμες σε άλμη)

Η  επεξεργασία  αυτή  ξεκίνησε  κυρίως  στην  Καλιφόρνια,  ενώ  σήμερα  τέτοιες  ελιές 

παρασκευάζονται στην Αλγερία και στην Ισπανία.

Συλλογή καρπών

Το βέλτιστο χρώμα για τη συγκομιδή των καρπών, που παρασκευάζονται σύμφωνα με 

αυτόν  τον  τύπο,  είναι  όταν  οι  καρποί  έχουν  χρώμα  αχυροκίτρινο,  με  ελαφρές  παραλλαγές 

ανάλογα με την ποικιλία. Συγκομίζονται πριν την πλήρη ωρίμανση, όταν η σάρκα είναι αρκετά 

συνεκτική και συμπαγής και δεν έχουν μεγάλη περιεκτικότητα σε λάδι. Εντούτοις, σήμερα η 

συγκομιδή γίνεται όταν οι καρποί έχουν πράσινο χρώμα, ουσιαστικά ταυτόχρονα με εκείνους, 

που επεξεργάζονται με την Ισπανική μέθοδο.

Για να παρασκευαστούν οι ώριμες ελιές, οι καρποί θα πρέπει να υποβληθούν άμεσα σε 

διαδικασία οξείδωσης, χωρίς προηγούμενη εναποθήκευση. Οι ελιές υφίστανται επεξεργασία με 

καυστικό  νάτριο  προκειμένου  να  ξεπικρίσουν  τελείως  και  αποκτούν  μαύρο  χρώμα,  λόγω 

οξείδωσης με αέρα. Εντούτοις, σε περίπτωση όπου δεν είναι δυνατή η άμεση επεξεργασία, λόγω 

πχ. μειωμένων ποσοτήτων καρπού που δεν επαρκούν για να γεμίσει η δεξαμενή, οι ελιές θα 

πρέπει να συντηρηθούν για μικρότερο ή μεγαλύτερο χρονικό διάστημα πριν την επεξεργασία. 

Εναποθήκευση

Στην Ισπανία, η διαδικασία που χρησιμοποιείται σε αυτό το στάδιο είναι παρόμοια με 

αυτήν των φυσικά ώριμων μαύρων ελιών.  Συνιστάται  η τοποθέτηση των καρπών σε δοχεία 

ζύμωσης με άλμη 4-6%. Η συγκέντρωση άλατος αυξάνεται σταδιακά σε 8-9% και διατηρείται 

σταθερή σε όλο το στάδιο της εναποθήκευσης. Εντούτοις, το σύστημα αυτό οδηγεί σε σοβαρή 

υποβάθμιση της ποιότητας, λόγω ζαρώματος των καρπών και αεριοπάθησης, που οφείλεται στη 
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συσσώρευση των αερίων της αναπνοής, κυρίως διοξειδίου του άνθρακα από τις ελιές και τη 

δραστηριότητα των αρνητικών κατά Gram βακτηρίων και ζυμών.

Για  να  αποτραπούν  οι  δύο παραπάνω τύποι  αλλοιώσεων,  η  μέθοδος  εναποθήκευσης 

τροποποιήθηκε ως εξής. Γίνεται διόρθωση του αρχικού pH της άλμης στο 3,8-4,0 με προσθήκη 

οξικού  οξέως,  που  εμποδίζει  την  ανάπτυξη  των  αρνητικών  κατά  Gram  βακτηρίων,  ενώ 

παράλληλα γίνεται αερισμός, που αποτρέπει τη συσσώρευση του διοξειδίου του άνθρακα, όπως 

ακριβώς στις φυσικές μαύρες ελιές. Η χρήση σχετικά χαμηλού επιπέδου NaCl, περίπου 4-6% 

ενισχύει το ζάρωμα και την αεριοπάθηση. Η συγκέντρωση του άλατος θα πρέπει να αυξηθεί στο 

6-7%  για  να  εξασφαλίσει  τη  συντήρηση  των  καρπών,  όταν  αυξάνονται  οι  θερμοκρασίες, 

ιδιαίτερα την άνοιξη και το καλοκαίρι. 

Στις ΗΠΑ, η εναποθήκευση γίνεται σε διάλυμα χωρίς αλάτι, οξινισμένο με γαλακτικό 

και  οξικό  οξύ,  σε  αναερόβιες  συνθήκες.  Αυτή  η  μέθοδος  αναπτύχθηκε  για  να  μειώσει  το 

πρόβλημα της διάθεσης της άλμης μετά τη συντήρηση. Στο στάδιο αυτό προστίθεται επιπλέον 

βενζοϊκό  νάτριο,  καθώς  και  χλωριούχο  ασβέστιο  για  να  βελτιωθεί  η  υφή  των  ελιών.  Στην 

Ισπανία η εναποθήκευση πραγματοποιείται με την προσθήκη οξικού οξέως, σε συγκέντρωση 

1,5-3%.  Σε  μερικές  περιπτώσεις,  προστίθεται  χλωριούχο  ασβέστιο  (0,1-0,3%  w/v)  για  να 

αποτραπεί η υποβάθμιση της υφής και τέλος η άλμη αερίζεται για να αποφευχθεί η εμφάνιση 

ζαρωμάτων και αεριοπάθησης. 

Εγκαταστάσεις για την οξείδωση των καρπών

Η  διαδικασία  της  οξείδωσης  (μαυρίσματος)  των  καρπών  γίνεται  σε  οριζόντιες 

κυλινδρικές δεξαμενές από ανοξείδωτο χάλυβα ή πολυεστέρα. Συνήθως, οι δεξαμενές έχουν την 

ίδια χωρητικότητα με τους ζυμωτήρες, περίπου 10 τόνους, αλλά με όγκο υγρού 10.000 λίτρα. 

Αέρας με πίεση εισάγεται μέσω ενός δικτύου σωληνώσεων, έτσι ώστε η διαδικασία οξείδωσης 

να είναι ομοιόμορφη. 

Επεξεργασία με καυστικό νάτριο και οξείδωση με αέρα

Η βιομηχανική  διαδικασία  για την παραγωγή ώριμων ελιών περιλαμβάνει  διαδοχικές 

επεξεργασίες με αραιό διάλυμα NaOH. Στο ενδιάμεσο των χειρισμών με το αλκάλι, οι καρποί 

εμβαπτίζονται  σε  νερό,  στο  οποίο  διοχετεύεται  αέρας.  Κατά  τη  διάρκεια  αυτής  της 

επεξεργασίας,  οι  ελιές  μαυρίζουν  σταδιακά,  λόγω  οξείδωσης  των  ορθοδιφαινολών,  της 

υδροξυτυροσόλης  και  του  καφεϊκού  οξέος.  Ο  αριθμός  των  χειρισμών  στο  καυστικό  νάτριο 

κυμαίνεται  από δύο έως πέντε.  Η διείσδυση στον καρπό ελέγχεται,  έτσι ώστε το NaOH του 

πρώτου χειρισμού μόλις να διαπερνά την επιδερμίδα. Οι επόμενοι χειρισμοί γίνονται ώστε το 
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NaOH να διαπερνά βαθύτερα στη σάρκα του καρπού. Ο τελικός χειρισμός με NaOH θα πρέπει 

να φθάσει στον πυρήνα. Είναι επίσης δυνατό να γίνει μόνο μια επεξεργασία με άλκαλι. 

Η συγκέντρωση του NaOH στο διάλυμα μεταξύ 1-4% w/v, εξαρτάται από την ωρίμανση 

των  καρπών,  την  ποικιλία,  το  σύστημα  συντήρησης,  τη  θερμοκρασία  και  την  επιθυμητή 

ταχύτητα διείσδυσης. Μετά από κάθε επεξεργασία με καυστικό νάτριο, προστίθεται νερό στη 

δεξαμενή,  όπου  παραμένουν  οι  καρποί  για  24  ώρες.  Για  να  ελαχιστοποιηθούν  τα  υγρά 

απόβλητα, μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί το νερό, που χρησιμοποιείται για την εναποθήκευση 

των καρπών, αραιωμένο με νερό βρύσης. 

Έκπλυση των υπολειμμάτων της σόδας

Μετά την τελευταία επεξεργασία με NaOH, οι ελιές πλένονται αρκετές φορές με νερό 

για να απομακρυνθεί το μεγαλύτερο μέρος του NaOH και να μειωθεί η τιμή του pH στη σάρκα, 

σε τιμή 8 περίπου. Είναι δυνατό να μειωθεί ο αριθμός των πλυσιμάτων με τη HCl για τρόφιμα 

στο νερό ή με την έγχυση CO2 στις δεξαμενές. 

Σταθεροποίηση χρώματος 

Το μαύρο χρώμα της επιδερμίδας του καρπού δεν είναι σταθερό, εξασθενεί σταδιακά 

μετά την οξείδωση και ιδιαίτερα κατά τη συντήρηση του συσκευασμένου προϊόντος. Για να 

αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα, προστίθεται γλυκονικός ή γαλακτικός σίδηρος στην άλμη 

συσκευασίας, σε συγκέντρωση 0,8-0% και 0,5-0,6% αντίστοιχα. Η διάχυση του σιδήρου στη 

σάρκα ολοκληρώνεται σε 10 ώρες περίπου αλλά κανονικά αυτή η φάση παρατείνεται περίπου 

για 24 ώρες.

Συσκευασία και αποστείρωση

Το τελικό  προϊόν,  οι  μαύρες  ώριμες  ελιές  ολόκληρες,  εκπυρηνωμένες,  κομμένες  στη 

μέση, στα τέσσερα ή σε πάστα, συσκευάζονται  σε βερνικωμένα μεταλλικά δοχεία,  τα οποία 

γεμίζονται με άλμη χαμηλής αλατοπεριεκτικότητας (2-4%). Σήμερα, χρησιμοποιούνται επίσης 

και γυάλινες συσκευασίες. Οποιαδήποτε συσκευασία, μόλις κλειστεί πρέπει να αποστειρωθεί. 

Για να γίνει σωστά η συντήρηση θα πρέπει η ελάχιστη τιμή θνησιμότητας να είναι 15 F0. Γενικά, 

η θερμική επεξεργασία, δηλαδή η αποστείρωση πραγματοποιείται για 60 λεπτά σε θερμοκρασία 

121-126ο C. 

2.2.2 Άλλες επεξεργασίες (εκπυρήνωση, τεμαχισμός, πάστα ελιάς)

Οι  επιτραπέζιες  ελιές  είναι  δυνατόν  να  υποστούν  μια  σειρά  από  διαδικασίες 

επεξεργασίας, όπως η εκπυρήνωση, ο τεμαχισμός, η μεταποίηση τους σε πάστα ελιάς, με στόχο 
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τη δημιουργία μιας σειράς εμπλουτισμένων προϊόντων επιτραπέζιας ελιάς. Οι διάφοροι τύποι 

επεξεργασίας της επιτραπέζιας ελιάς έχουν περιγραφεί αναλυτικά στην προηγούμενη ενότητα. 

2.2.3 Συσκευασία – τυποποίηση

Η συσκευασία και η τυποποίηση της επιτραπέζιας ελιάς, διαφέρει κατά τύπο ελιάς, όπως 

έχει περιγραφεί αναλυτικά στην ενότητα 2.2.1 της παρούσας μελέτης, παρουσιάζονται άλλοτε 

μικρές και άλλοτε ουσιαστικότερες διαφορές σε σχέση με τον τρόπο συσκευασίας μεταξύ των 

πράσινων ελιών, των φυσικά μαύρων ελιών και των μαύρων ελιών από οξείδωση.  

2.3 Παραγωγή πυρηνελαίου

Πυρηνέλαιο  ονομάζεται  το  προϊόν  που  λαμβάνεται  από  το  υπόλειμμα  του  κυρίως 

ελαιόλαδου μετά από επεξεργασία του πυρήνα του ελαιόκαρπου.

Δεδομένου ότι ο πυρήνας της ελιάς περιέχει μίγμα πυρηνελαίου (~5%), πυρηνοξύλου 

(~45%)  και  νερού  (~50%),  το  πρώτο  στάδιο  παραγωγής  είναι  η  ξήρανση  σε  κυλινδρικά 

ξηραντήρια με σκοπό την αφαίρεση της μεγαλύτερης ποσότητας του περιεχόμενου νερού. Το 

πυρηνέλαιο  απομακρύνεται  στο  δεύτερο  στάδιο  με  εκχύλιση  με  εξάνιο,  διθειάνθρακα  ή 

τριχλωροαιθυλένιο  και  στη  συνέχεια  με  απόσταξη  του  μίγματος,  από  όπου  λαμβάνεται  το 

πυρηνέλαιο. Μετά την ξήρανση, ακολουθεί το στάδιο της ανάκτησης του πυρηνελαίου και η 

ξηρή  ελαιοπυρήνα  οδηγείται  στο  εκχυλιστήριο,  όπου  λαμβάνει  χώρα  εκχύλιση  με  διαλύτη, 

συνήθως  εξάνιο.  Από  τη  διεργασία  παραλαμβάνεται  το  πυρηνόξυλο  και  η  μισσέλα  (μίγμα 

πυρηνελαίου, διαλύτη-εξανίου και υγρασίας), η οποία οδηγείται στο σύστημα απόσταξης.

Το  εξάνιο  αποτελεί  το  συνηθέστερα  χρησιμοποιούμενο  διαλύτη,  ιδιαίτερα  όταν 

απαιτείται  εκχύλιση  λιπαρών  συστατικών  που  περιέχονται  σε  στερεά  συστατικά.  Τα  όρια 

αναφλεξιμότητάς του είναι χαμηλά και καθιστούν την διαχείρισή του ιδιαίτερα επικίνδυνη. Αν η 

εγκατάσταση  βρίσκεται  σε  κατοικημένη  περιοχή,  συνίσταται  εναλλακτικά  η  χρήση 

τριχλωροαιθυλένιου,  που  δεν  είναι  εύφλεκτος  διαλύτης.  Όμως  χαρακτηρίζεται  ως  ιδιαίτερα 

τοξικός και διαβρωτικός, και χαμηλότερης εκλεκτικότητας συγκριτικά με το εξάνιο.

Το υγρό μίγμα πυρηνελαίου, διαλύτη-εξανίου και υγρασίας, που παραλαμβάνεται στο 

τέλος της διεργασίας εκχύλισης,  αποκαλείται  βενζινόλαδο ή  μισσέλα,  από την ισπανική λέξη 

miscela,  ενώ  η  εκχυλισμένη  ελαιοπυρήνα  ή  πυρηνόξυλο,  που  απομένει  στον  πυθμένα  του 

εκχυλιστηρίου, αποκαλείται με την γνωστή ισπανική ονομασία orujillo ή την αντίστοιχη αγγλική 

exhausted olive marc ή olive pomace wood.
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Η μισσέλα  οδηγείται  στη  στήλη  της  απόσταξης  για  το  διαχωρισμό  της  σε  λάδι  και 

ατμούς εξανίου, ενώ η εκχυλισμένη ελαιοπυρήνα συνεχίζει να περιέχει εξάνιο και υφίσταται σε 

πολλά πυρηνελαιουργεία περαιτέρω επεξεργασία για την ανάκτησή του.

Μετά  το  πέρας  της  εκχύλισης,  απομακρύνεται  η  μισσέλα  από  τα  εκχυλιστήρια  και 

οδηγείται  διαδοχικά  σε  πύργους  απόσταξης,  όπου  με  τη  βοήθεια  ατμού  αποστάζουν,  ως 

προϊόντα κορυφής το εξάνιο και το τυχόν περιεχόμενο νερό. Το έλαιο παραλαμβάνεται από τον 

πυθμένα των αποστακτήρων, παρασύροντας και ορισμένη ποσότητα εξανίου Για την αφαίρεση 

των  στερεών  σωματιδίων  σε  αιώρηση,  που  ίσως  περιέχονται  στη  μισσέλα,  το  υγρό  μείγμα 

υπόκειται  προηγουμένως  σε διήθηση.  Είναι  ιδιαίτερα σημαντικό  ότι  τα αιωρούμενα πτητικά 

οργανικά συστατικά της μισσέλας αφαιρούνται πριν το στάδιο της απόσταξης, διότι υπό υψηλές 

θερμοκρασίες προσδίδουν στο λάδι χαρακτηριστικά που επηρεάζουν αρνητικά την ποιότητά του 

(κηροί,  λιγνίνη,  χρώμα),  δυσχεραίνοντας  τη  διεργασία  εξευγενισμού  που  ακολουθεί  στις 

ραφιναρίες.

Ο  ατμός,  που  εξέρχεται  από  την  κορυφή  της  στήλης  απόσταξης,  ψύχεται  για  την 

συμπύκνωση της αέριας  φάσης του εξανίου και  των υδρατμών.  Μετά τους  αποστακτήρες  ο 

ατμός  διέρχεται  από εναλλάκτη  θερμότητας,  όπου προθερμαίνει  τη  μισσέλα και  ακολούθως 

ανακυκλοφορεί προς τον ατμολέβητα. Στα μεγάλης δυναμικότητας πυρηνελαιουργεία, λόγω του 

υψηλού  κόστους  κατανάλωσης  νερού  και  ενέργειας,  εγκαθίστανται  πύργοι  ψύξης  κλειστού 

τύπου, όπου ελαχιστοποιούνται επιπλέον οι απώλειες.

Το ακατέργαστο ή μπρούτο πυρηνέλαιο που απομένει στην στήλη απόσταξης,  ψύχεται 

και αποθηκεύεται στις δεξαμενές αποθήκευσης πυρηνελαίου των πυρηνελαιουργείων, έως ότου 

μεταφερθεί στη ραφιναρία για εξευγενισμό.

Ο διαλύτης που έχει απομείνει στην εκχυλισμένη ελαιοπυρήνα,  η οποία βρίσκεται στο 

εσωτερικό των εκχυλιστηρίων έως ότου ξεκινήσει ο νέος κύκλος λειτουργίας - batch, ανακτάται 

μέσω αναρρόφησης.  Κατόπιν,  τα εκχυλιστήρια εκκενώνονται και η  εκχυλισμένη ελαιοπυρήνα 

αποθηκεύεται στους χώρους αποθήκευσης του πυρηνελαιουργείου.

Το  μείγμα  διαλύτη-νερού,  που  προέρχεται  από  τα  στάδια  της  απόσταξης  και  της 

ανάκτησης διαλύτη από την εκχυλισμένη ελαιοπυρήνα,  διαχωρίζονται στο επόμενο στάδιο με 

σκοπό να επαναχρησιμοποιηθούν. Ο διαχωρισμός των δύο συστατικών του μίγματος, δεδομένης 

της διαφοράς ειδικού βάρους τους,  γίνεται μέσω βαρύτητας σε δεξαμενές καθίζησης.  Από την 

κορυφή  του  δοχείου  παραλαμβάνεται  το  ελαφρό  κλάσμα,  που  είναι  το  εξάνιο,  το  οποίο 

οδηγείται στις δεξαμενές αποθήκευσής του,  και από τον πυθμένα το νερό,  το οποίο μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ως νερό τροφοδοσίας του ψύκτη  εξανίου ή να οδηγηθεί στον ατμολέβητα για 
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την παραγωγή ατμού.  Οι  απώλειες εξανίου (κυρίως λόγω παράσυρσης με το έλαιο, αλλά και 

λόγω διαρροών από το δίκτυο κυκλοφορίας του) αναπληρώνονται με φρέσκο.

Το πυρηνέλαιο έχει σκούρο πράσινο ή καστανό χρώμα και χρησιμοποιείται κυρίως στη 

σαπωνοποιία,  καθώς  και  για  βρώση  μετά  από  ειδική  κατεργασία  (ραφινάρισμα).  Η  ετήσια 

παραγωγή  πυρηνέλαιου  στην  Ελλάδα  εκτιμάται  ως  σημαντική.  Παραπροϊόν  της  παραγωγής 

πυρηνελαίου είναι το πυρηνόξυλο το οποίο χρησιμοποιείται ως καύσιμο είτε σε οικιακή χρήση 

(σε μαγκάλια) είτε σε βιομηχανική χρήση (καυστήρες, μονάδες παραγωγής ενέργειας, καμίνια ή 

κλίβανοι). Η θερμαντική του ικανότητα είναι περίπου το ένα τρίτο από αυτή του πετρελαίου.
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3. Διαχείριση ασφάλειας και ποιότητας

3.1 Ορθές πρακτικές παραγωγής

Στα περιεχόμενα του όρου «Ορθές Πρακτικές Παραγωγής» (Ο.Π.Π.), ενσωματώνουμε 

για τις ανάγκες της παρούσας μελέτης, 3 διαφορετικούς πυλώνες:

Α. Την παραγωγή ελαιοκομικών προϊόντων με βάση τη συμβατική καλλιέργεια

Β. Την παραγωγή ελαιοκομικών προϊόντων με βάση τη βιολογική καλλιέργεια

Γ.  Την  παραγωγή  υλικών  και  αντικειμένων  που  προορίζονται  να  έλθουν  σε  επαφή  με 

ελαιοκομικά προϊόντα (ουσιαστικά δηλαδή την παραγωγή υλικών συσκευασίας)

Για τον Α’ πυλώνα, έχει  γίνει  εκτεταμένη αναφορά στο κεφάλαιο 2 της μελέτης  και 

καλύπτονται  όλα  τα  στάδια  της  παραγωγής  και  τυποποίησης  ελαιόλαδου,  ελαιοκομικών 

προϊόντων και  πυρηνελαίου.  Ακόμα και  οι  εκτεταμένες  αναφορές  στο ευρύτερο περιβάλλον 

(θεσμικό πλαίσιο, διακίνηση, οικονομικά στοιχεία) ουσιαστικό σκοπό έχουν να καλύψουν τις 

ανάγκες  του Α΄πυλώνα αφού από τον τομέα αυτό προέρχεται  και  το μεγαλύτερο μέρος  της 

παραγωγής.

Για  τον  Β’  πυλώνα,  έχουν  γίνει  κάποιες  αναφορές,  συνοπτικά  όμως  μπορούμε  να 

συνοψίσουμε στα εξής:

Βιολογική διαχείριση της ελιάς

Κατά την εναλλαγή της συμβατικής ελαιοκαλλιέργειας σε Βιολογική έχουμε μετατροπή 

σε τρεις βασικούς τομείς της καλλιέργειας:

• Λίπανση. 

• Αντιμετώπιση εχθρών και ασθενειών.

• Διαχείριση των χόρτων.

Λίπανση:  Η λίπανση αποτελεί ίσως το σημαντικότερο σημείο αναφοράς στο οποίο πρέπει να 

επικεντρώσει την προσπάθεια του ο Βιοκαλλιεργητής. Στόχος στη Βιολογική Γεωργία είναι να 

βελτιώνουμε τη γονιμότητα (μέσω της αύξησης της οργανικής ουσίας) και τις φυσικές ιδιότητες 

του  εδάφους.  Ένας  μύθος,  τον  οποίο  πρέπει  να  ξεπεράσει  ο  παραγωγός  που  θέλει  να 

βιοκαλλιεργήσει  είναι  ότι  δεν  έχει  τα  "μέσα"  να  θρέψει  τα  ελαιόδεντρα  του  και  να  πάρει 

τουλάχιστον την ίδια παραγωγή με τη συμβατική.

Η  Βιολογική  Γεωργία  όμως  με  πλήθος  εναλλακτικών  λύσεων-προτάσεων  όπως: 

οργανικά  υλικά  (κομπόστ,  κοπριές,  φυτικά  υπολείμματα,  κ.α.)  και  χλωρές  λιπάνσεις  (βίκος, 
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σινάπι, φυτικά υπολείμματα, κ.α.) έρχεται να ανατρέψει το μύθο και να βελτιώσει τις φυσικές 

ιδιότητες του εδάφους (δομή, υφή, αερισμός) και σε συνεργασία με τους μικροοργανισμούς και 

τους γαιοσκώληκες να διαθέσει τα θρεπτικά στοιχεία της οργανικής ουσίας στο έδαφος και στα 

δένδρα.  Τα  κομπόστ,  οι  κοπριές  (καλά  χωνεμένες),  τα  φυτικά  υπολείμματα  και  οι  χλωρές 

λιπάνσεις που θα χρησιμοποιηθούν στη λίπανση του ελαιώνα καθορίζονται από τις ανάγκες του 

εδάφους του ελαιώνα σε θρεπτικά στοιχεία. Απαραίτητη προϋπόθεση η εδαφολογική ανάλυση 

και η συνδρομή ενός γεωπόνου-συμβούλου σε θέματα Βιολογικής Γεωργίας.

Λύσεις-προτάσεις υπάρχουν και σε ακραίες περιπτώσεις ελλείψεως καλίου ή φωσφόρου 

όπου η προσθήκη ορυκτών  μορφών επιτρέπονται  στα πλαίσια του καν.  (Ε.Ο.Κ.)  202/91.  Η 

λίπανση του ελαιώνα χρειάζεται να γίνεται το Φθινόπωρο κατά την περίοδο των βροχοπτώσεων 

καθώς τα θρεπτικά στοιχεία πρέπει να ενσωματωθούν με το έδαφος, ώστε να είναι διαθέσιμα 

στα ελαιόδενδρα καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. 

Συνδυαστικά λοιπόν, εφαρμόζουμε την ίδια περίοδο και χλωρή λίπανση για:

1.Τον ανταγωνισμό με τα ζιζάνια και την καταπολέμησή τους.

2.Τη βελτίωση των φυσικών ιδιοτήτων του εδάφους.

3.Την παρεμπόδιση της διάβρωσης του εδάφους και

4.Την  παροχή  θρεπτικών  στοιχείων  (κυρίως  αζώτου)  με  την  ενσωμάτωση  των  φυτών  στο 

έδαφος.

Η ενσωμάτωση γίνεται με την έναρξη της άνθισης των φυτών και αυτό γιατί, τη χρονική 

εκείνη περίοδο η δέσμευση του αζώτου από τον αέρα στις  ρίζες των φυτών (βίκος,  σινάπι, 

λούπινο, κ.α.) έχει φθάσει στο μέγιστο δυνατόν.

Αντιμετώπιση εχθρών και ασθενειών

Η Βιολογική Ελαιοκαλλιέργεια έχει ως στόχο να επιτύχει οικολογική ισορροπία ανάμεσα 

σε εχθρούς και ωφέλιμα. Όμως επειδή, παρεκκλίσεις από την οικολογική ισορροπία υπάρχουν 

πάντα τα μέτρα αντιμετώπισης  εχθρών  και  ασθενειών  στη Βιολογική  καλλιέργεια  της  ελιάς 

προσφέρουν  τη δυνατότητα να  μην έχουμε  δυσάρεστες  επιπτώσεις  στην παραγωγή και  κατ' 

επέκταση  στην  οικονομία  της  γεωργικής  εκμετάλλευσης  και  του  διαχειριστή  της.  Βασικός 

κανόνας στη Βιολογική Γεωργία είναι ότι η αντιμετώπιση των εχθρών και ασθενειών ξεκινά από 

τις  καλλιεργητικές  πρακτικές  στο  κλάδεμα,  τη  λίπανση  και  την  άρδευση.  Αναφέρουμε 

ενδεικτικά τον καλό αερισμό και φωτισμό για την αποφυγή μυκήτων που επιφέρει το σωστό 

κλάδεμα, τον έλεγχο της υγρασίας για αποφυγή επίσης μυκήτων, μέσω της άρδευσης.
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Δάκος:  ο  δάκος (Dacus  oleae) αποτελεί  το  μεγαλύτερο  πρόβλημα  της  ελαιοκαλλιέργειας. 

Προσβολή του Δάκου στους καρπούς έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της παραγωγής και την 

υποβάθμιση της ποιότητας του ελαιολάδου. Ως τρόπος αντιμετώπισης του Δάκου εφαρμόζεται 

στη Βιολογική Γεωργία η μαζική παγίδευση των εντόμων με θεαματικά αποτελέσματα.

Πυρηνοτρητης: ο πυρηνοτρήτης (Prays oleae), προκαλεί σημαντικές ζημιές σε άνθη, καρπούς 

και φύλλα της ελιάς. Η αντιμετώπισή του στη Βιολογική Γεωργία βασίζεται στην καταπολέμηση 

της ανθόβιας γενιάς του με σκευάσματα με τον εντομοπαθογόνο βάκιλο Bacillus thuringiensis. 

Η εφαρμογή πραγματοποιείται στο αυτό χρονικό διάστημα που είναι όταν αρχίζουν να "σκάνε" 

άνω από το 5-10% των ανθέων της ελιάς.

Ρυγχίτης:  ο  ρυγχίτης  (Rhynchites  cribripenis), προκαλεί  μείωση  της  παραγωγής,  με  την 

προσβολή  των  καρπών  της  ελιάς.  Η  αντιμετώπιση  πραγματοποιείται  με  σκονίσματα  των 

δένδρων με θειάφι και στάχτη τα οποία επαναλαμβάνονται την κρίσιμη περίοδο Μαΐου-Ιουνίου 

εάν ακολουθήσουν βροχές.

Κυκλοκόνιο: οφείλεται στο μύκητα Cycloconium oleaginum. Καλλιεργητικά μέτρα όπως σωστό 

κλάδεμα και άρδευση για αποφυγή υψηλής υγρασίας και ανεπαρκούς αερισμού οδηγούν στην 

εξάλειψη  του  προβλήματος.  Εάν  όμως  παρουσιαστεί  έντονη  προσβολή  πραγματοποιείται 

ψεκασμός με χαλκό με σκευάσματα που επιτρέπει ο καν. (Ε.Ο.Κ.) 2092/91 και σε περιορισμένες 

ποσότητες.

Βούλα: η ασθένεια αυτή προσβάλλει μόνο τους καρπούς. Οφείλεται στο μύκητα Macrophoma 

dalmatica.  H  ύπαρξη  των  πληγών  αυτών  είναι  αναγκαία  για  τη  μόλυνση  των  καρπών.  H 

εμφάνιση της ασθένειας συνδέεται άμεσα με τον πληθυσμό των εντόμων που προσβάλλουν τον 

καρπό  της  ελιάς,  δημιουργώντας  τρύπες,  από  όπου  εισέρχεται  ο  μύκητας.  Στη  Βιολογική 

Γεωργία  η  ελαχιστοποίηση  των  προσβολών  του  ελαιοκάρπου  από  το  Δάκο  και  το  Ρυγχίτη 

αντιμετωπίζουν την ασθένεια.

Καρκίνωση: οφείλεται  στο  βακτήρια  Pseudomonas  syringae subsp.  savastanoi.  Σε έντονη 

μορφή  με  το  σχηματισμό  μικρών  όγκων  προξενεί  μείωση  της  ζωτικότητας  των  δένδρων, 

ξήρανση  κλαδιών  και  σπανιότερα  ξήρανση  όλου  του  δένδρου.  Για  την  καταπολέμηση  της 

ασθένειας εφαρμόζουμε καλλιεργητικά και προληπτικά μέτρα, όπως αποφυγή κλαδέματος και 

συλλογή του καρπού με ράβδισμα όταν επικρατεί βροχερός καιρός.

Διαχείριση των χόρτων (ζιζανίων)

Στη Βιολογική Γεωργία η μηχανική κατεργασία του εδάφους, οι χλωρές λιπάνσεις και η 

χορτοκοπή  είναι  οι  μόνες  δυνατότητες  που  έχει  ο  βιοκαλλιεργητής  ώστε  να  ελέγχει  το 
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πρόβλημα.  Επομένως  οι  προοπτικές  της  Βιολογικής  Ελαιοκαλλιέργειας  είναι  αρκετά 

ικανοποιητικές  σήμερα  με  τη  ζήτηση  του  Βιολογικού  Ελαιολάδου  και  Ελιών  να  αυξάνεται 

συνεχώς με τιμές ικανοποιητικές για τους παραγωγούς σε επίπεδα 10-20% υψηλότερες από τις 

τρέχουσες  του  συμβατικού  εμπορίου.  Προϋποθέσεις  για  σωστή  διαχείριση  των  Βιολογικών 

Ελαιώνων είναι ότι ο κάθε παραγωγός θα πρέπει να ακολουθεί τις βασικές αρχές, μεθόδους και 

προδιαγραφές της Βιολογικής Γεωργίας και να συνδέεται όσον αφορά τη διάθεση του προϊόντος 

με  εταιρία  εμπορίας  βιολογικών  προϊόντων  η  οποία  να  προσφέρει  στον  παραγωγό  τεχνική 

υποστήριξη  για  την  καλύτερη  δυνατή  μετάβαση  του  παραγωγού  από  τη  συμβατική  στη 

Βιολογική Γεωργία. Κλείνοντας, αναφέρεται ότι για την περαιτέρω ανάπτυξη της Βιολογικής 

Ελαιοκαλλιέργειας,  χρειάζεται  να  διαμορφωθεί  από  τους  παραγωγούς  βαθιά  οικολογική 

συνείδηση,  αλλά  να  γίνουν  και  προσπάθειες  για  αλλαγή  του  μοντέλου  κατανάλωσης,  που 

ακολουθείται  σήμερα.  Βασικός  παράγοντας  λοιπόν,  είναι  η  εκπαίδευση-πληροφόρηση  των 

παραγωγών,  των  γεωτεχνικών  και  των  καταναλωτών  σε  θέματα  Βιολογικής  Γεωργίας  και 

προστασίας του περιβάλλοντος.

Τέλος για τον Γ’ πυλώνα, οι υποχρεώσεις απορρέουν από 2 τουλάχιστον κανονισμούς, η 

υποχρέωση τήρησης των οποίων είναι υποχρεωτική από το 2008

Ο πρώτος Κανονισμός (ΕΚ) 1935 της 27ης Οκτωβρίου 2004  σχετικά με τα υλικά και 

αντικείμενα  που προορίζονται  να  έρθουν  σε  επαφή με  τρόφιμα  και  με  την  κατάργηση των 

οδηγιών 80/590/ΕΟΚ και 89/109/ΕΟΚ23

Ο  δεύτερος  Κανονισμός  2023 της  22ας  Δεκεμβρίου  200624 σχετικά  με  την  ορθή 

πρακτική  παραγωγής  υλικών  και  αντικειμένων  που  προορίζονται  να  έλθουν  σε  επαφή  με 

τρόφιμα.

Ο δεύτερος  κανονισμός  εφαρμόζεται  σε  όλους  τους  κλάδους  και  σε  όλα  τα  στάδια 

παραγωγής, μεταποίησης και διανομής υλικών και αντικειμένων έως τα υλικά εκκίνησης, αλλά 

εκτός από αυτά.

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α)  «ορθές  πρακτικές  παραγωγής  (ΟΠΠ)»:  οι  πτυχές  της  διασφάλισης  της  ποιότητας  που 

εγγυώνται ότι τα υλικά και τα αντικείμενα παράγονται και ελέγχονται με τρόπο συνεπή, ώστε να 

συμμορφώνονται  με  τους  κανόνες  που  ισχύουν  για  τα  ίδια  και  με  τα  αντίστοιχα  πρότυπα 

ποιότητας για την προβλεπόμενη χρήση τους, χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία 

23  Πηγή: http  ://  eur  -  lex  .  europa  .  eu  /  LexUriServ/  LexUriServ  .  do  ?  uri  =  CONSLEG  :2006  R  2023:20080417:  EL  :  PDF  /   ημ. Πρόσβασης 
3/11/2011
24 Πηγή: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:338:0004:0017:EL:PDF / ημ. Πρόσβασης 3/11/2011
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ή  να  προκαλούν  μη  αποδεκτή  μεταβολή  στη  σύνθεση  του  τροφίμου  ή  αλλοίωση  των 

οργανοληπτικών χαρακτηριστικών του·

β) «σύστημα διασφάλισης της ποιότητας»:  το σύνολο των οργανωμένων και τεκμηριωμένων 

ενεργειών  με  σκοπό  να  εξασφαλιστεί  ότι  τα  υλικά  και  τα  αντικείμενα  διαθέτουν  την 

απαιτούμενη ποιότητα που εγγυάται τη συμμόρφωσή τους με τους ισχύοντες για τα ίδια κανόνες 

και τα απαραίτητα πρότυπα ποιότητας για την προβλεπόμενη χρήση τους·

γ) «έλεγχος της ποιότητας»: η συστηματική εφαρμογή μέτρων που θεσπίζονται στο πλαίσιο του 

συστήματος διασφάλισης της ποιότητας και εγγυώνται τη συμμόρφωση των υλικών εκκίνησης 

και  των  ενδιάμεσων  και  τελικών  υλικών  και  αντικειμένων  με  τις  προδιαγραφές  που 

καθορίζονται στο σύστημα διασφάλισης ποιότητας·

δ) «πλευρά που δεν έρχεται σε επαφή με τρόφιμα»: η επιφάνεια υλικού ή αντικειμένου που δεν 

έρχεται σε άμεση επαφή με τα τρόφιμα· 

ε) «πλευρά που έρχεται σε επαφή με τρόφιμα»: η επιφάνεια υλικού ή αντικειμένου που έρχεται 

σε άμεση επαφή με τα τρόφιμα.

Από 1 Αυγούστου 2008 που έχει  τεθεί  σε εφαρμογή ο Κανονισμός (ΕΚ) 2023/2006 

σχετικά με την ορθή πρακτική παραγωγής υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να έλθουν 

σε  επαφή  με  τρόφιμα,  ενδιαφέρον  παρουσιάζει  η  κινητικότητα  των  αρχών  αλλά  και  της 

βιομηχανίας τροφίμων σχετικά με τον έλεγχο εφαρμογής του, από τις επιχειρήσεις παραγωγής 

υλικών και ειδών συσκευασίας τροφίμων.  Οι επιχειρήσεις  που υποχρεούνται  στην εφαρμογή 

αυτού περιλαμβάνονται στο παράτημα Ι του Κανονισμού (ΕΚ) 1935/2004 και συνοπτικά είναι 

αυτές  που  παράγουν  υλικά  συσκευασίας  τροφίμων  από  γυαλί,  μέταλλα,  χαρτί,  χαρτόνι, 

πλαστικό, κεραμικά, αναγεννημένη κυτταρίνη, κλωστοϋφαντουργικά, κηροί, φελλός και ξύλο, 

καθώς  και  αυτές  που  παράγουν  βοηθητικά  υλικά  συσκευασίας,  ασφάλισης  ή  επισήμανσης 

τροφίμων (κόλλες, καουτσούκ, σιλικόνες, μελάνια, βερνίκια, κ.α..  Ο εν λόγω κανονισμός ζητά 

από  τις  υπόχρεες  επιχειρήσεις  να  θεσπίσουν  και  να  εφαρμόζουν  Σύστημα  διασφάλισης 

ποιότητας, να ακολουθούν αποτελεσματικό σύστημα ελέγχου ποιότητας και για την εφαρμογή 

των παραπάνω να υπάρχει κατάλληλη τεκμηρίωση (προδιαγραφές, εγχειρίδια, οδηγίες, έντυπα, 

κτλ.). Επιπλέον τονίζεται πως στόχος του συστήματος από την επιχείρηση θα πρέπει να είναι η 

τήρηση  των  καθορισμένων  προδιαγραφών  για  την  παραγωγή  ασφαλών  τελικών  υλικών  και 

αντικειμένων  με  την  ενσωμάτωση  Ορθών  Πρακτικών  Παραγωγής  (ΟΠΠ)  στον  τρόπο 

λειτουργίας της.
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3.2 Ανάλυση κινδύνων με κρίσιμα σημεία ελέγχου

Η ανάλυση κινδύνων είναι  ένας από τους σημαντικότερους  παράγοντες τόσο για μια 

ορθολογική παραγωγική διαδικασία όσο και για μια επιτυχημένη ανάπτυξη και εφαρμογή ενός 

συστήματος  πιστοποίησης  ποιότητας  τροφίμων  HACCP.  Απαιτεί  επιστημονική  γνώση  και 

τεχνική  εμπειρία  προκειμένου  να  αναγνωριστούν  όλοι  οι  εν  δυνάμει  κίνδυνοι.  Η  ανάλυση 

κινδύνων  πρέπει  να  είναι  βασισμένη  στην  αναγνώριση  και  καταγραφή  όλων  των  πιθανών 

κινδύνων που μπορεί να εμφανιστούν κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας - από τις 

πρώτες ύλες μέχρι την κατανάλωση του ελαιολάδου.

Ως  κίνδυνος  ορίζεται  «μια  βιολογική,  χημική,  ή  φυσική  ιδιότητα  που  μπορεί  να  

προκαλέσει  έναν  μη  αποδεκτό  κίνδυνο  στην  υγεία  του  καταναλωτή,  εάν  δεν  ελέγχεται  

αποτελεσματικά». Όλοι οι κίνδυνοι πρέπει να αναλυθούν, όπως επίσης πρέπει να αποφασισθεί 

ποιοι κίνδυνοι μπορεί να εμφανιστούν και ποια είναι η σοβαρότητά τους. Ενώ παράλληλα, ο 

έλεγχός τους είναι ουσιαστικός ώστε να παραχθεί ένα ασφαλές προϊόν. 

Το ελαιόλαδο, είναι ένα πλούσιο φυσικό προϊόν με υψηλή θρεπτική και βιολογική αξία, 

το οποίο είναι δυνατόν να επιμολυνθεί με επικίνδυνες για την ανθρώπινη υγεία ουσίες και ξένα 

σώματα,  κατά  τα  διάφορα  στάδια  της  παραγωγής,  της  τυποποίησης  και  της  εμπορίας  του. 

Μεταξύ των χημικών ουσιών ιδιαίτερη σπουδαιότητα έχουν:

 Τα  υπολείμματα  των  γεωργικών  φαρμάκων,  που  οφείλονται  στην  μη  εφαρμογή  των 

κανόνων ορθής γεωργικής πρακτικής στο στάδιο παραγωγής του ελαιοκάρπου.

 Οι  πτητικοί  αλογονωμένοι  διαλύτες  (τετραχλωροαιθυλένιο,  freon,  τριχλωροαιθάνιο  και 

τριχλωροαιθυλένιο).  Η  παρουσία  του  τετραχλωροαιθυλενίου  έχει  αποδοθεί  στην  προσθήκη 

υπολειμμάτων ελαίου από τον  ποσοτικό προσδιορισμό ελαίου σε ελιές,  ο  οποίος  γίνεται  με 

διαλύτη τετραχλωροαιθυλένιο. Η παρουσία freon σε ελαιόλαδο αποδίδεται κυρίως σε διαρροές 

ψυγείων οινοποιητικών μονάδων που γειτνιάζουν με ελαιουργεία ή τυποποιητήρια ελαιολάδου. 

Η προέλευση των άλλων δύο χλωριωμένων διαλυτών έχει αποδοθεί σε διαλύτες κόλας λάστιχου 

σε πώματα βυτίων μεταφοράς ελαιολάδου, σε διαλύτες λιπαντικών, καθαρισμού, κλπ.

 Τα βαρέα μέταλλα, των οποίων η παρουσία στα έλαια οφείλεται στην επαφή τους με τα 

μεταλλικά μέρη των μηχανημάτων ή των δεξαμενών. Τα έλαια μπορούν επίσης να επιμολυνθούν 

με βαρέα μέταλλα και κατά το στάδιο της παραγωγής τους από την μη τήρηση κανόνων ορθής 

υγιεινής πρακτικής.

 Οι πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες (ΠΑΥ). Η παρουσία των επικίνδυνων αυτών 

ουσιών, κυρίως στα πυρηνέλαια, σχετίζεται με τον τρόπο παραγωγής τους και ιδιαίτερα με την 

ξήρανση του ελαιοπυρήνα.
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 Οι  περιβαλλοντικοί  ρυπαντές.  Είναι  κυρίως  οι  διοξίνες,  τα  πολυχλωριωμένα  διφαινύλια 

(PCBs) και οι αρωματικοί υδρογονάνθρακες,  (βενζόλιο,  τολουόλιο,  αιθυλοβενζόλιο,  ξυλόλιο, 

κλπ.). 

 Επικίνδυνες  ουσίες  που μεταναστεύουν  στα έλαια  από τα  υλικά  συσκευασίας,  οι  οποίες 

οφείλονται  στη  χρήση  ακατάλληλων  υλικών.  Υλικά  συσκευασίας  μπορούν  για  διάφορους 

λόγους  (κακή  κατασκευή,  εγκλεισμός  μονομερούς  κλπ.)  να  επιμολύνουν  τα  έλαια  με  ξένες 

ουσίες  π.χ.  πλαστικοποιητές,  φθαλικοί  εστέρες  προερχόμενοι  από  PVC,  μονομερές  VC 

(βινυλοχλωρίδιο) προερχόμενο από PVC.

 Οι  φυσικοί  κίνδυνοι  αφορούν  κυρίως  στην  παρουσία  ξένων  σωμάτων,  όπως  θραύσματα 

γυαλιού, πλαστικών, μετάλλων, σκόνης και ακαθαρσιών.

 Οι  μικροβιολογικοί  κίνδυνοι  θεωρούνται  αμελητέοι,  διότι  το  ελαιόλαδο  δεν  εμφανίζει 

μικροβιολογικό  φορτίο,  ούτε  αποτελεί  ευαίσθητο  υπόστρωμα  για  την  ανάπτυξη  επιβλαβών 

μικροοργανισμών για την υγεία του ανθρώπου.

Οι επιχειρήσεις παραγωγής ελαιολάδου πρέπει να καθιερώνουν, να εφαρμόζουν και να 

διατηρούν τα προαπαιτούμενα που υποστηρίζουν τον έλεγχο:

• της πιθανότητας εισαγωγής των κινδύνων στο ελαιόλαδο από το περιβάλλον εργασίας

• της βιολογικής, χημικής και φυσικής επιμόλυνσης του ελαιολάδου, 

συμπεριλαμβανομένης της διασταυρούμενης επιμόλυνσής τους, και

• των επιπέδων κινδύνου στο ελαιόλαδο και στο περιβάλλον παραγωγής του ελαιολάδου.

Κατά την επιλογή και την καθιέρωση των προαπαιτούμενων οι επιχειρήσεις παραγωγής 

ελαιολάδου πρέπει να εξετάζουν και να αξιοποιούν τη δέουσα πληροφόρηση (πχ. νομικές και 

κανονιστικές απαιτήσεις, απαιτήσεις πελατών, αναγνωρισμένους οδηγούς εφαρμογής, αρχές και 

κώδικες πρακτικής του Codex, εθνικά ή διεθνή ή κλαδικά πρότυπα).

Οι προϋποθέσεις εφαρμογής των προαπαιτούμενων δεν συμπεριλαμβάνονται στο σχέδιο 

HACCP,  αλλά  πρέπει  να  υλοποιηθούν  σε  όλες  τις  επιχειρήσεις  παραγωγής  ελαιολάδου, 

προκειμένου να εξασφαλίσουν την ασφάλεια των προϊόντων. Αντιπροσωπεύουν τις διαδικασίες 

και  πρακτικές  που  πρέπει  να  εφαρμοστούν  για  την  παραγωγή  ασφαλών  προϊόντων  σε  ένα 

καθαρό και υγιεινό περιβάλλον.

Η  υλοποίηση  των  προϋποθέσεων  γίνεται  με  την  εφαρμογή  του  κώδικα  Ορθών 

Πρακτικών Παραγωγής (GMP) και των πρακτικών υγιεινής τροφίμων, που είναι ουσιαστικές για 

την εφαρμογή ενός επιτυχούς σχεδίου HACCP. Οι προϋποθέσεις είναι οι διαδικασίες για τον 
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έλεγχο  των  συνθηκών  στην  παραγωγική  διαδικασία  που  συμβάλλουν  στη  γενική  ασφάλεια 

ελαιολάδου. 

Τα προγράμματα  προληπτικών  μέτρων  στοχεύουν  να  μειώσουν  την  πιθανότητα  ενός 

κινδύνου  σε  αποδεκτό  και  ασφαλές  επίπεδο.  Είναι  όμως  απαραίτητο  να  ελεγχθεί  αν  τα 

προγράμματα προληπτικών μέτρων σχεδιάστηκαν σωστά, ελέγχονται και τεκμηριώνονται. Εάν 

κανένα από τα προγράμματα προληπτικών μέτρων δεν μειώνει τον κίνδυνο σε ασφαλή επίπεδα, 

τότε αυτός είναι ένας σημαντικός κίνδυνος και θα πρέπει να εξεταστεί στο σχέδιο HACCP.

Εάν ο κίνδυνος αποτελεί ένα κρίσιμο σημείο ελέγχου ή απλά ένα σημείο ελέγχου, είναι 

σημαντικό να επισημανθεί ότι εάν, μετά από τον προσδιορισμό του κινδύνου, δεν είναι δυνατό 

να καθοριστεί ένα προληπτικό μέτρο, τότε η παραγωγική διαδικασία θα πρέπει να αλλάξει, ώστε 

να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο αυτό ή τουλάχιστον να επιτρέψει τον αποτελεσματικό έλεγχό 

του.

Τα κυριότερα προληπτικά μέτρα ελέγχου που πρέπει να λαμβάνει η κάθε επιχείρηση, η 

οποία συμμετέχει στην αλυσίδα παραγωγής ελαιολάδου για την ελαχιστοποίηση / εξάλειψη των 

κινδύνων, είναι αυτά που παρατίθενται στους παρακάτω πίνακες: 
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Πίνακας 23: Ανάλυση Κινδύνων κατά την παραγωγή ελαιοκάρπου

Στάδιο Κίνδυνοι Προληπτικά μέτρα

Εγκατάσταση φυτείας

Χημικοί: Υπολείμματα φυτοφαρμάκων, Βαρέα 
μέταλλα λόγω προηγούμενης χρήσης αγροτεμαχίου

1.Τεκμηριωμένη εκτίμηση επικινδυνότητας για την ασφάλεια τροφίμων, την υγεία του χειριστή 
και το περιβάλλον, στην οποία έχει ληφθεί υπ όψιν η προηγούμενη χρήση της γης, ο εδαφικός 
τύπος, η διάβρωση, η ποιότητα νερού και η τυχόν αλληλεπίδραση με την γειτονική περιοχή.
Όταν η εκτίμηση αυτή εξακριβώνει κάποιο μη ελεγχόμενο κίνδυνο, που είναι κρίσιμος για την 
υγεία και/ ή το περιβάλλον, το αγροτεμάχιο δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για γεωργικές 
δραστηριότητες
2. Τήρηση προδιαγραφών παραγωγής ελαιοκάρπου (Κώδικες Ορθής Γεωργικής
Πρακτικής)

Φυσικοί : Δεν αναγνωρίστηκαν
Μικροβιολογικοί: Δεν αναγνωρίστηκαν 

Γενικές καλλιεργητικές 
φροντίδες

Φυσικοί : Δεν αναγνωρίστηκαν
Χημικοί: Δεν αναγνωρίστηκαν
Μικροβιολογικοί: Δεν αναγνωρίστηκαν

Διαχείριση εδάφους
Φυσικοί : Δεν αναγνωρίστηκαν
Χημικοί: Δεν αναγνωρίστηκαν
Μικροβιολογικοί: Δεν αναγνωρίστηκαν

Λίπανση

Φυσικοί: Δεν αναγνωρίστηκαν

Χημικοί : Χημική επιμόλυνση από την χρήση 
λιπασμάτων

1. Εφαρμογή λιπασμάτων σύμφωνα με τις οδηγίες γεωπόνου και των αναγραφόμενων στην 
ετικέτα του λιπάσματος
2. Τήρηση προδιαγραφών παραγωγής ελαιοκάρπου (Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής)

Μικροβιολογικοί : Δεν αναγνωρίστηκαν

Άρδευση
Φυσικοί : Δεν αναγνωρίστηκαν Το νερό δεν έρχεται σε επαφή με τον ελαιόκαρπο
Χημικοί : Δεν αναγνωρίστηκαν Το νερό δεν έρχεται σε επαφή με τον ελαιόκαρπο
Μικροβιολογικοί : Δεν αναγνωρίστηκαν Το νερό δεν έρχεται σε επαφή με τον ελαιόκαρπο

Φυτοπροστασία

Φυσικοί : Δεν αναγνωρίστηκαν

Χημικοί: Χημική επιμόλυνση από τη μη ορθή 
εφαρμογή των φυτοπροστατευτικών προϊόντων

1. Τήρηση προδιαγραφών παραγωγής ελαιοκάρπου (Κώδικες Ορθής Γεωπονικής Πρακτικής)
2. Εφαρμογή φυτοπροστατευτικών προϊόντων σύμφωνα με τις οδηγίες γεωπόνου και των 
αναγραφόμενων στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων

Μικροβιολογικοί : Δεν αναγνωρίστηκαν
Συγκομιδή ελαιοκάρπου

Φυσικοί: Παρουσία ξένων σωμάτων 
Τα υλικά συσκευασίας πρέπει να είναι κατάλληλα για την μεταφορά τροφίμων, να 
εξασφαλίζουν τον καλύτερο αερισμό του ελαιοκάρπου και να διατηρούνται καθαρά

Χημικοί:
Χημική επιμόλυνση από τη μη ορθή εφαρμογή των 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων 
Χημική επιμόλυνση από τα εργαλεία συγκομιδής, τα 

1. Η συγκομιδή επιβάλλεται να γίνεται στην περίπτωση χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων 
μετά την παρέλευση του χρόνου, που αναγράφεται στην ετικέτα του σκευάσματος
2. Εφαρμογή προγράμματος καθαρισμού/ απολύμανσης των εργαλείων
3. Τα υλικά συσκευασίας πρέπει να είναι κατάλληλα για τη μεταφορά τροφίμων, να 
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Στάδιο Κίνδυνοι Προληπτικά μέτρα
υλικά συσκευασίας κλπ εξασφαλίζουν τον καλύτερο αερισμό του ελαιοκάρπου και να διατηρούνται καθαρά
Μικροβιολογικοί :
Πιθανή ανάπτυξη μικροοργανισμών

Ο τραυματισμός του ελαιοκάρπου πρέπει να αποφεύγεται όσο είναι πρακτικά εφικτό, γιατί 
ευνοεί την ανάπτυξη μικροοργανισμών, που υποβαθμίζει την ποιότητα του ελαιολάδου

Αποθήκευση ελαιοκάρπου

Φυσικοί: Παρουσία ξένων σωμάτων
1. Οι αποθήκες πρέπει να είναι κατάλληλες για την αποθήκευση του ελαιοκάρπου
2. Εφαρμογή προγράμματος καθαρισμού/ απολύμανσης

Χημικοί: Χημική επιμόλυνση από χημικά, που είναι 
πιθανόν να βρίσκονται στην αποθήκη

1. Οι αποθήκες πρέπει να είναι κατάλληλες για την αποθήκευση του ελαιοκάρπου
2. Δεν επιτρέπεται συναποθήκευση με χημικά προϊόντα

Μικροβιολογικοί : Πιθανή ανάπτυξη 
μικροοργανισμών 

1. Οι σάκοι με τον ελαιόκαρπο πρέπει να τοποθετούνται σε μέρος σκιερό, δροσερό και επαρκώς 
αεριζόμενο
2. Η ελαιοποίηση να γίνεται το συντομότερο δυνατόν

Μεταφορά του ελαιοκάρπου 
από το κτήμα στο ελαιοτριβείο 
με όχημα του παραγωγού

Φυσικοί: Παρουσία ξένων σωμάτων Τα οχήματα μεταφοράς πρέπει να διατηρούνται καθαρά
Χημικοί: Χημική επιμόλυνση από χημικά, που 
πιθανόν να βρίσκονται στο όχημα

1. Τα οχήματα μεταφοράς πρέπει να διατηρούνται καθαρά
2. Δεν επιτρέπεται μεταφορά χημικών προϊόντων

Μικροβιολογικοί: Δεν αναγνωρίστηκαν

Πίνακας 24: Ανάλυση κινδύνων Ελαιοτριβείου

Στάδιο Κίνδυνοι Προληπτικά μέτρα

Παραλαβή Ελαιοκάρπου

Χημικοί: Παραλαβή προϊόντος που δεν ικανοποιεί 
τις προδιαγραφές. Υπολείμματα φυτοφαρμάκων. 
Βαρέα μέταλλα από τον εξοπλισμό των 
ελαιοτριβείων

1.Τήρηση προδιαγραφών παραγωγής ελαιοκάρπου. (Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής)
2. Αξιολόγηση Προμηθευτών
3. Πιστοποιητικά εφαρμογής Ολοκληρωμένης Διαχείρισης
4. Πιστοποιητικά εφαρμογής Βιολογικής Καλλιέργειας

Φυσικοί: Παρουσία ξένων σωμάτων π.χ. φύλλα, 
χώμα κ.α.

1. Οπτικός έλεγχος (δειγματοληπτικά)
2. Απομάκρυνση ξένων σωμάτων σε επόμενα στάδια

Μικροβιολογικοί : Δεν αναγνωρίστηκαν

Αποθήκευση ελαιοκάρπου

Φυσικοί: Παρουσία ξένων σωμάτων. Παρουσία 
ξένων σωμάτων από έντομα και τρωκτικά

1. Οπτικός έλεγχος
2. Ορθές Πρακτικές Παραγωγής
3. Εφαρμογή απεντόμωσης/ μυοκτονίας

Χημικοί: Μετανάστευση επικίνδυνων ουσιών από 
υλικά συσκευασίας

Τήρηση των προδιαγραφών νομοθεσίας και πιστοποιητικά ποιότητας

Μικροβιολογικοί: Ανάπτυξη μούχλας
1. Προστασία από βροχή 
2. Αποθήκευση με τρόπο που να διασφαλίζεται επαρκής αερισμός

Αναβατόριο- Αποφύλλωση
Φυσικοί: Παρουσία ξένων σωμάτων

1. Ορθές Πρακτικές Παραγωγής
2. Οπτικός έλεγχος (δειγματοληπτικά)
3. Απομάκρυνση ξένων σωμάτων στα επόμενα στάδια

Χημικοί: Χημική επιμόλυνση από τον εξοπλισμό 1. Προληπτική συντήρηση του εξοπλισμού
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Στάδιο Κίνδυνοι Προληπτικά μέτρα
2. Χρήση λιπαντικών Food Grade
3. Εφαρμογή προγράμματος καθαρισμού

Μικροβιολογικοί : Δεν αναγνωρίστηκαν

Πλυντήριο Ζύγιση Σπαστήρας

Φυσικοί : Παρουσία ξένων σωμάτων
1. Ορθές Πρακτικές Παραγωγής
2. Κόσκινο 6mm

Χημικοί: Χημική επιμόλυνση από τον εξοπλισμό. 
Χημική επιμόλυνση από το νερό

1. Προληπτική συντήρηση του εξοπλισμού
2. Χρήση λιπαντικών Food Grade
3. Εφαρμογή προγράμματος καθαρισμού
4. Χρήση πόσιμου νερού ΚΥΑ Ι2/2600/2001

Μικροβιολογικοί: Μικροβιολογική επιμόλυνση από 
το νερό

Χρήση πόσιμου νερού ΚΥΑ Ι2/2600/2001

Μαλακτήρας Προσθήκη 
Νερού

Φυσικοί: Παρουσία ξένων σωμάτων από τον 
εξοπλισμό

1. Ορθές Πρακτικές Παραγωγής
2. Προληπτική συντήρηση

Χημικοί: Χημική επιμόλυνση από τον εξοπλισμό. 
Χημική επιμόλυνση από το νερό

1. Προληπτική συντήρηση εξοπλισμού
2. Εφαρμογή προγράμματος καθαρισμού
3. Χρήση πόσιμου νερού ΚΥΑ Ι2/2600/2001

Μικροβιολογικοί: Μικροβιολογική επιμόλυνση από 
το νερό

Ντεκάντερ Διαχωρισμός 
στερεών, υγρών αποβλήτων 
και ελαιολάδου

Φυσικοί:
Παρουσία ξένων σωμάτων από τον εξοπλισμό

1. Ορθές Πρακτικές Παραγωγής
2. Προληπτική συντήρηση

Χημικοί: Χημική επιμόλυνση από τον εξοπλισμό Ορθές Πρακτικές Παραγωγής
Μικροβιολογικοί : Δεν αναγνωρίστηκαν

Διαχωρισμός ελαιολάδου, 
υγρών αποβλήτων

Φυσικοί: Παρουσία ξένων σωμάτων από τον 
εξοπλισμό

1. Ορθές Πρακτικές Παραγωγής
2. Προληπτική συντήρηση

Χημικοί: Χημική επιμόλυνση από τον εξοπλισμό Προληπτική συντήρηση εξοπλισμού
Μικροβιολογικοί : Δεν αναγνωρίστηκαν

Αποθήκευση ελαιολάδου

Φυσικοί:
Παρουσία ξένων σωμάτων από τον εξοπλισμό

Ορθές Πρακτικές Παραγωγής

Χημικοί : Υπολείμματα καθαριστικών/ 
απολυμαντικών. Χημική επιμόλυνση από τον 
εξοπλισμό

1. Χρήση δεξαμενών κατασκευασμένων από ανοξείδωτο υλικό
2. Εφαρμογή προγράμματος καθαρισμού/ απολύμανσης
3. Προληπτική συντήρηση εξοπλισμού

Μικροβιολογικοί : Δεν αναγνωρίστηκαν

Πίνακας 25: Ανάλυση Κινδύνων Διεργασίας Τυποποίησης Ελαιολάδου

Στάδιο Κίνδυνοι Προληπτικά μέτρα
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Παραλαβή ελαιολάδου

Φυσικοί: Παρουσία ξένων σωμάτων 1. Τήρηση προδιαγραφών ελαιολάδου
2. Αξιολόγηση Προμηθευτών
3. Οπτικός έλεγχος

Χημικοί: Παραλαβή προϊόντος που δεν ικανοποιεί 
τις προδιαγραφές 
Υπολείμματα φυτοφαρμάκων
Επιμόλυνση με βαρέα μέταλλα από τον εξοπλισμό 
των ελαιοτριβείων 

1. Τήρηση προδιαγραφών ελαιολάδου
2. Αξιολόγηση Προμηθευτών
3. Αναλύσεις

Μικροβιολογικοί: Δεν αναγνωρίστηκαν

Παραλαβή Υλικών 
συσκευασίας

Φυσικοί: παρουσία ξένων σωμάτων 1. Οπτικός έλεγχος 
2. Τήρηση των προδιαγραφών και πιστοποιητικά ποιότητας
3. Αξιολόγηση προμηθευτών 

Χημικοί: Μετανάστευση επικίνδυνων ουσιών από 
τα υλικά συσκευασίας

1. Τήρηση των προδιαγραφών νομοθεσίας και πιστοποιητικά ποιότητας
2. Αξιολόγηση προμηθευτών

Μικροβιολογικοί: Δεν αναγνωρίστηκαν

Αποθήκευση ελαιολάδου

Φυσικοί: Παρουσία ξένων σωμάτων από έντομα/ 
τρωκτικά

1. Ορθές Πρακτικές Παραγωγής
2. Εφαρμογή απεντόμωσης/ μυοκτονίας

Χημικοί: Χημική επιμόλυνση από τον εξοπλισμό 1. Προληπτική συντήρηση εξοπλισμού
2. Εφαρμογή προγράμματος καθαρισμού/ απολύμανσης
3. Χρήση δεξαμενών κατασκευασμένων από ανοξείδωτο υλικό

Μικροβιολογικοί: Δεν αναγνωρίστηκαν

Αποθήκευση υλικών 
συσκευασίας

Φυσικοί: Παρουσία ξένων σωμάτων από έντομα/ 
τρωκτικά

1. Έλεγχος συνθηκών αποθήκευσης
2. Εφαρμογή απεντόμωσης/ μυοκτονίας

Χημικοί : Δεν αναγνωρίστηκαν
Μικροβιολογικοί: Δεν αναγνωρίστηκαν

Άντληση και μεταφορά στο 
χώρο φιλτραρίσματος μέσω 
σωληνώσεων

Φυσικοί: Παρουσία ξένων σωμάτων λόγω διαρροής 
στις σωληνώσεις

1. Ποιοτικός έλεγχος  για διαρροή
2. Έλεγχος φίλτρου 

Χημικοί: Χημική επιμόλυνση από τον εξοπλισμό Προληπτική συντήρηση του εξοπλισμού
Μικροβιολογικοί : Δεν αναγνωρίστηκαν

Φιλτράρισμα (Γη διατόμων)

Φυσικοί: Παρουσία ξένων σωμάτων από τον 
εξοπλισμό

Προληπτική συντήρηση του φίλτρου

Χημικοί: Επιμόλυνση με γη διατόμων Τακτικός έλεγχος και συντήρηση φίλτρου
Μικροβιολογικοί: Δεν αναγνωρίστηκαν

Φιλτράρισμα (χάρτινο φίλτρο)
Φυσικοί: Παρουσία ξένων σωμάτων από τον 
εξοπλισμό

Προληπτική συντήρηση φίλτρου
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Χημικοί: Χημική επιμόλυνση από το φίλτρο Τήρηση των προδιαγραφών νομοθεσίας και πιστοποιητικά ποιότητας φίλτρου
Μικροβιολογικοί: Δεν αναγνωρίστηκαν

Άντληση και μεταφορά στο 
χώρο παραγωγής

Φυσικοί: Δεν αναγνωρίστηκαν
Χημικοί: Υπολείμματα καθαριστικών/ 
απολυμαντικών
Χημική επιμόλυνση από τον εξοπλισμό

1. Εφαρμογή προγράμματος καθαρισμού/ απολύμανσης
2. Προληπτική συντήρηση του εξοπλισμού

Μικροβιολογικοί: Δεν αναγνωρίστηκαν

Τοποθέτηση περιεκτών

Φυσικοί: Παρουσία ξένων σωμάτων 1. Οπτικός έλεγχος
2. Ορθή υγιεινή πρακτική
3. Προληπτική συντήρηση του εξοπλισμού

Χημικοί: Χημική επιμόλυνση από τον εξοπλισμό Προληπτική συντήρηση του εξοπλισμού
Μικροβιολογικοί: Δεν αναγνωρίστηκαν

Γέμισμα

Φυσικοί: Παρουσία ξένων σωμάτων από τον 
εξοπλισμό ή και το προσωπικό

1. Προληπτική συντήρηση του εξοπλισμού
2. Ορθή υγιεινή πρακτική

1. Προληπτική συντήρηση του εξοπλισμού
2. Εφαρμογή προγράμματος καθαρισμού/ απολύμανσης

Μικροβιολογικοί: Δεν αναγνωρίστηκαν

Πωματισμός

Φυσικοί: Παρουσία ξένων σωμάτων λόγω μη 
επαρκούς κλεισίματος

1. Οπτικός έλεγχος
2. Προληπτική συντήρηση του εξοπλισμού

Χημικοί : Δεν αναγνωρίστηκαν
Μικροβιολογικοί : Δεν αναγνωρίστηκαν

Καταγραφή κωδικού & 
ημερομηνίας λήξης

Φυσικοί : Δεν αναγνωρίστηκαν 3. 
Χημικοί: Λανθασμένες ενδείξεις κωδικού/ ημ. 
Λήξης

4. 1. Έλεγχος κωδικού/ ημ. λήξης πριν από κάθε παρτίδα

Μικροβιολογικοί : Δεν αναγνωρίστηκαν

Ετικετοποίηση
Φυσικοί : Δεν αναγνωρίστηκαν
Χημικοί:  Δεν αναγνωρίστηκαν
Μικροβιολογικοί : Δεν αναγνωρίστηκαν
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Επίσης είναι σημαντικό να οριοθετηθούν ορισμένα κρίσιμα σημεία ελέγχου. Σαν κρίσιμο 

σημείο ελέγχου ορίζεται κάθε φάση, διαδικασία ή σημείο στην παραγωγή του ελαιολάδου, όπου 

μπορεί ο εν δυνάμει κίνδυνος να τεθεί υπό έλεγχο με την έννοια της πρόληψης, εξάλειψης ή 

μείωσης του σε αποδεκτά επίπεδα, διότι σε διαφορετική περίπτωση το προϊόν θα μπορούσε να 

αποτελέσει κίνδυνο για την υγεία του καταναλωτή. Κατά συνέπεια, όλοι οι σημαντικοί κίνδυνοι 

που βρίσκονται στη διαδικασία παραγωγής ελαιολάδου πρέπει να αναλύονται προσεκτικά για να 

αποφασίζεται εάν αποτελούν ή όχι κρίσιμα σημεία ελέγχου. Προτείνεται η μελέτη ολόκληρης 

της διαδικασίας παραγωγής βήμα- βήμα.

Για  την  αναγνώριση  των  κρίσιμων  σημείων  ελέγχου  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  ένα 

δένδρο απόφασης (decision tree), όπως παρουσιάζεται στην εικόνα 5, για να ληφθεί η απόφαση 

ποια στάδια κατά την παραγωγή του ελαιολάδου μπορεί να χαρακτηριστούν ως κρίσιμα σημεία 

ελέγχου  (CCPs)  ή  μια  διαφοροποιημένη  παραλλαγή  του  δένδρου  απόφασης,  όπως  αυτή 

παρουσιάζεται στο ενδεικτικό παράδειγμα του πίνακα 25. Το διάγραμμα απόφασης αποτελεί ένα 

αποτελεσματικό εργαλείο για να αποφασιστεί ποιοι κίνδυνοι ελέγχονται και σε ποιο πραγματικά 

κρίσιμο σημείο ελέγχου στην διαδικασία της παραγωγής του ελαιολάδου.

Εντούτοις, μερικές φορές, δεν είναι εύκολη η κατανόηση της κύριας διαφοράς μεταξύ 

ενός  σημείου  ελέγχου  (CP)  και  ενός  κρίσιμου  σημείου  ελέγχου  (CCP).  Υπάρχουν  αρκετοί 

κίνδυνοι  που  χρειάζονται  ειδικά  μέτρα  ελέγχου,  αλλά  δεν  αποτελούν  όλοι  κρίσιμο  σημείο 

ελέγχου (CCP) . Οι περισσότεροι είναι απλώς στάδια στα οποία είναι σημαντικό να ελεγχθούν οι 

κίνδυνοι, ώστε να εξασφαλιστεί η ποιότητα και η ασφάλεια του προϊόντος.

Επομένως,  ενώ  τα  σημεία  ελέγχου  (CP)  ρυθμίζονται  από  τα  προαπαιτούμενα,  όπως 

αναφέρθηκε και παραπάνω, τα κρίσιμα σημεία ελέγχου (CCP) ελέγχονται αυστηρά και απαιτούν 

ιδιαίτερη προσοχή, καθώς πρέπει να τίθενται Κρίσιμα Όρια. 
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Εικόνα 6: Δέντρο αποφάσεων για τον προσδιορισμό των κρίσιμων σημείων ελέγχου (CCPs)
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Πίνακας 26:Αναγνώριση κρίσιμων σημείων κατά την τυποποίηση του ελαιολάδου

Αναγνώριση Κινδύνων Ε1 Ε2 Ε3 Ε4 Ε5
Κατηγορία και αναγνωρισμένος 
κίνδυνος
Ελέγχεται πλήρως ο κίνδυνος από 
προληπτικά μέτρα;

Μπορεί ένα σημείο ελέγχου να 
χρησιμοποιηθεί σε κάποιο 
στάδιο της διεργασίας;

Μπορεί να προκληθεί 
επιμόλυνση από τον 
αναγνωρισμένο κίνδυνο με την 
υπέρβαση αποδεκτών ορίων ή 
μπορεί να αυξηθεί σε μη 
αποδεκτό επίπεδο;

Είναι το στάδιο ειδικά 
σχεδιασμένο ώστε να εξαλείψει 
ή να μειώσει τον πιθανό κίνδυνο 
σεαποδεκτό επίπεδο;

Ένα επόμενο στάδιο θα
μειώσει τον κίνδυνο σε 
επιτρεπτά όρια ή θα τον
εξαλείψει;

Αριθμός CCP
-Επόμενος 
Κίνδυνος

ΟΧΙ=>ΕΡ1
ΝΑΙ =>Όχι CCP =>Αναφορά στα 
προληπτικά μέτρα=> Επόμενος 
κίνδυνος

ΟΧΙ=>Αναγνωρίστε πώς θα 
ελεγχθεί ο κίνδυνος
=>Επόμενος κίνδυνος
ΝΑΙ=>Περιγραφή του μέτρου 
ελέγχου=>ΕΡ2 

ΟΧΙ =>Όχι CCP => Επόμενος 
Κίνδυνος
ΝΑΙ =>ΕΡ3

ΟΧΙ =>ΕΡ4
ΝΑΙ => CCP =>ΕΡ5

ΟΧΙ =>CCP =>EP5
ΝΑΙ =>Όχι CCP =>
Περιγράψτε το στάδιο που 
εξαλείφει τον κίνδυνο =>
Επόμενος Κίνδυνος

ΧΗΜΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ
1. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ
1.Χημικοί κίνδυνοι που εμφανίζονται 
στην πρώτη ύλη της καλλιέργειας, 
γειτνίασης με επικίνδυνες μονάδες 
κλπ
2. Υπολειμματικότητα 
φυτοφαρμάκων
3. Πτητικοί Αλογονωμένοι 
διαλύτες(τετραχλωροαιθυλένιο, 
ΦΡΕΟΝ)
4. Βαρέα Μέταλλα
ΟΧΙ
 Χημικοί κίνδυνοι που εμφανίζονται 
κατά τη μεταφορά της πρώτης ύλης
1. Βαρέα μέταλλα
2. ΠΑΔ
ΝΑΙ
Περιοδικός έλεγχος βυτίων 
μεταφοράς της επιχείρησης
Αξιολόγηση προμηθευτών
Αποδοχή προδιαγραφών μεταφοράς/ 
επεξεργασίας
Πιστοποιητικό σε κάθε παράδοση.

ΝΑΙ
Αποδοχή της παρτίδας μετά την 
εκτέλεση των ποιοτικών 
ελέγχων

ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 1
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Αναγνώριση Κινδύνων Ε1 Ε2 Ε3 Ε4 Ε5
Έλεγχος ελαιοουργείων
2. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ/ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ
1.Βαρέα Μέταλλα από τον εξοπλισμό 
της αποθήκευσης
ΝΑΙ
1.Ανοξείδωτες Δεξαμενες
2.Πρόγραμμα Συντήρησης & 
Επιθεωρήσεων

3. ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ
1.Επιμόλυνση από ακατάλληλα υλικά 
συσκευασίας, περιέκτες κλπ
ΝΑΙ
2.Αξιολόγηση προμηθευτών και 
υλικών
3. Πιστοποιητικά Υλικών 
Συσκευασίας
4. Τήρηση οδηγιών παραλαβής
5. Βαρέα Μέταλλα, από επαφή με τον 
εξοπλισμό εμφιάλωσης
ΝΑΙ
6. Προδιαγραφές Εξοπλισμού 
Εμφιάλωσης
7. Περιοδικός έλεγχος και συντήρηση 
εξοπλισμού

ΦΥΣΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ
3. ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ (ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ)
1. Υπολείμματα σκόνης, φύλλων και 
άλλων ξένων σωμάτων στο 
ελαιόλαδο 
ΟΧΙ

ΟΧΙ
1.Σωστή λειτουργία φίλτρων 
(γης διατομών και 
φιλτρόπρεσσας).
2. Οδήγηση του λαδιού στα 
φίλτρα πριν την εμφιάλωση
3. Επιμόλυνση με ξένες ύλες
ΝΑΙ
4. Κλειστά κυκλώματα 
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Αναγνώριση Κινδύνων Ε1 Ε2 Ε3 Ε4 Ε5
μεταφοράς και συντήρηση 
εξοπλισμού
5. Υποδομή εγκατάστασης
6. Απεντόμωση/ Μυοκτονία

3. ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ
1. Υπολείμματα σκόνης και άλλων 
ξένων σωμάτων στους περιέκτες.
ΟΧΙ

ΟΧΙ
1. Φύσημα/ καθαρισμός 
περιέκτη πριν την πλήρωση με 
ελαιόλαδο

1. Επιμόλυνση από το προσωπικό και 
τον εξοπλισμό
ΝΑΙ
2.GHP από το προσωπικό
3. Συντήρηση Εξοπλισμού
1. Επιμόλυνση από θραύση 
περιεκτών
ΟΧΙ

ΟΧΙ
Οδηγία διαχείρισης γυάλινων 
περιεκτών

3. ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ (ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΣ)
1.Επιμόλυνση από ξένες ύλες, από το 
προσωπικό και το περιβάλλον
ΝΑΙ
2. GHP από το προσωπικό
3. Απεντόμωση- Μυοκτονία
4. Έλεγχος Απαραβίαστου 
συσκευασίας
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Για να εξασφαλίζεται ότι κάθε κρίσιμο σημείο ελέγχου, βρίσκεται υπό έλεγχο, απαιτείται 

ο  καθορισμός  κρίσιμων  ορίων.  Ως  κρίσιμο  όριο  ορίζεται  το  κριτήριο,  που  πρέπει  να 

ικανοποιείται για κάθε προληπτικό μέτρο, που σχετίζεται με κάθε κρίσιμο σημείο ελέγχου, έτσι 

ώστε να εξασφαλίζεται ο αποτελεσματικός έλεγχος του αντίστοιχου αναγνωρισμένου φυσικού, 

χημικού ή μικροβιολογικού κινδύνου. 

Κάθε κρίσιμο σημείο ελέγχου, μπορεί να περιέχει ένα ή περισσότερα προληπτικά μέτρα 

ελέγχου, τα οποία πρέπει να ελέγχονται για να διασφαλίζεται συνεχώς η πρόληψη, η ελάττωση ή 

η  εξάλειψη  των  αναγνωρισμένων  κινδύνων  στο  ελαιόλαδο  σε  αποδεκτά  επίπεδα.  Για  κάθε 

κρίσιμο  σημείο  ελέγχου  καθορίζεται  η  μέγιστη  ή  η  ελάχιστη  τιμή  για  όλες  τις  βιολογικές, 

χημικές  και  φυσικές  μετρήσιμες  παραμέτρους  που  περιλαμβάνονται  στο  κάθε  στάδιο.  Κατά 

συνέπεια  τα  κρίσιμα  όρια  αποτελούν  όρια  ασφαλείας  για  κάθε  κρίσιμο  σημείο  ελέγχου  και 

χρησιμοποιούνται για τη διάκριση μεταξύ των ασφαλών ή επισφαλών ορίων λειτουργίας, σε ένα 

κρίσιμο σημείο ελέγχου. Εντούτοις, εάν ένα κρίσιμο σημείο ελέγχου (CCP) προσδιορίζεται αλλά 

δεν μπορεί να καθιερωθεί κανένα κρίσιμο όριο, τότε αυτό το σημείο μπορεί μόνο να θεωρηθεί 

ως σημείο ελέγχου (CP), το οποίο θα πρέπει να ελέγχεται με λεπτομέρεια και συνεχώς. Για την 

καθιέρωση  των  κρίσιμων  ορίων  θα  πρέπει  να  γίνεται  εκτενείς  μελέτη  της  νομοθεσίας,  των 

εσωτερικών κανόνων της επιχείρησης, των θεωρητικών και πειραματικών στοιχείων.

Σημαντικές  πηγές  παροχής  πληροφοριών  για  τον  καθορισμό  των  κρίσιμων  ορίων 

αποτελούν έρευνες, κανονισμοί και οδηγίες (USDA, FDA, Codex Alimentarius Commission), 

πειραματικές μελέτες που έχουν λάβει χώρα στην ίδια την επιχείρηση παραγωγής ελαιολάδου ή 

δεδομένα που προκύπτουν από την καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης.

Τα  κρίσιμα  όρια  διακρίνονται  σε  τρεις  κατηγορίες  ανάλογα  με  τους  κινδύνους  που 

ελέγχουν:

• Κρίσιμα όρια μικροβιολογικών κινδύνων (CCPm).

• Κρίσιμα όρια χημικών κινδύνων (CCPc).

• Κρίσιμα όρια φυσικών κινδύνων (CCPp).

Όπως προκύπτει και από την ανάλυση κινδύνων στα στάδια παραγωγής του ελαιολάδου, 

που παρουσιάζεται σε προηγούμενο κεφάλαιο, οι σημαντικότεροι κίνδυνοι που «απειλούν» το 

ελαιόλαδο είναι οι χημικοί και οι φυσικοί. Πρέπει λοιπόν κάθε επιχείρηση και ανάλογα με την 

θέση της  στην αλυσίδα  παραγωγής  ελαιολάδου να ορίσει  για  κάθε  κρίσιμο σημείο  ελέγχου 

(CCP) τις μετρούμενες παραμέτρους και τα κρίσιμα όρια αυτών, τα οποία και θα καθορίζουν το 

αποδεκτό από το μη αποδεκτό προϊόν.
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Για  το  κρίσιμο  όριο  πρέπει  να  οριστεί  μία  ακριβής  τιμή,  αλλά  μπορεί  επίσης  να 

καθιερωθεί ένα εύρος ανοχής τιμών για να επιτραπεί ο αναλυτικός και λειτουργικός χειρισμός. 

Ενδεικτικά για τον πιθανό χημικό κίνδυνο της παρουσίας υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων 

στο ελαιόλαδο, ως κρίσιμα όρια μπορούν να οριστούν τα όρια που καθορίζουν η νομοθεσία και 

οι κανονισμοί. Για τους φυσικούς κινδύνους στο ελαιόλαδο τα κρίσιμα όρια στα κρίσιμα σημεία 

ελέγχου είναι σαφή και αφορούν την μηδενική ανοχή ή την μη ανίχνευσή τους.

Επίσης  είναι  απαραίτητο  να  καθιερωθούν  απαιτήσεις  παρακολούθησης,  διορθωτικές 

ενέργειες, ευθύνες, αρχεία και επαληθεύσεις για κάθε κρίσιμο σημείο ελέγχου (CCP), στοιχεία 

τα οποία μπορούν να συμπεριληφθούν σε ένα σχέδιο HACCP.

3.3 Έλεγχος ποιότητας 

Όπως είναι γνωστό, αντικειμενικός σκοπός και στόχος της ζωής μας είναι η ποιότητα. 

Ετυμολογικά η λέξη ποιότητα προέρχεται από την αρχαία ελληνική λέξη ποιότης, που σημαίνει 

η φύση, η εσωτερική κατάσταση ή η υπόσταση προσώπου ή πράγματος σε σχέση με την αξία 

του.  Η ποιότητα όμως είναι  υποκειμενικός  όρος  και  εξαρτάται  κατά μεγάλο μέρος  από τον 

κριτή. Το πλαίσιο όμως της διασφάλισης ποιότητας, η έννοια αυτή έχει ακριβή ορισμό. Κατά το 

Ευρωπαϊκό  Πρότυπο  ΕΛΟΤ  ΕΝ  ISO  8402:  1996,  ποιότητα  είναι  το  σύνολο  των 

χαρακτηριστικών μιας οντότητας, που της αποδίδουν την ικανότητα να ικανοποιεί εκφρασμένες 

και συνεπαγόμενες ανάγκες του χρήστη. Με τον όρο προϊόν δεν εννοείται μόνο κάτι υλικό. 

Το Διεθνές Ελαιοκομικό Συμβούλιο έχει θεσπίσει ένα Οδηγό Διαχείρισης Ποιότητας, ο 

οποίος  προορίζεται  για τις  επιχειρήσεις  επεξεργασίας του παρθένου ελαιολάδου, ανεξάρτητα 

από το μέγεθος ή τη νομική τους μορφή και παρέχει σχετικές οδηγίες για τη διαχείριση της 

ποιότητας, από τη στιγμή που ο ελαιόκαρπος εισέρχεται στο ελαιοτριβείο και μέχρι τη στιγμή 

που το παρθένο ελαιόλαδο αποθηκεύεται, πριν συσκευασθεί  για περαιτέρω πώληση. Σκοπός 

του  Διεθνούς  Ελαιοκομικού  Συμβουλίου  είναι  να  καθοριστούν  οι  κανόνες  που  πρέπει  να 

ακολουθούνται από τα ελαιοτριβεία σε ότι αφορά την υγιεινή, την επαγγελματική ασφάλεια, τη 

προστασία του περιβάλλοντος, την ταυτοποίηση των κινδύνων, την αξιολόγηση των κρίσιμων 

σημείων ελέγχου, τη διασφάλιση της ιχνηλασιμότητας και της ποιότητας, που έχουν σαν στόχο 

την  επίτευξη  ολικής  ποιότητας,  προκειμένου  να  διασφαλισθούν  οι  αγοραστές  και  οι 

καταναλωτές  για  την  ασφάλεια  (υγιεινή)  του  παραγόμενου  παρθένου  ελαιολάδου  και  να 

παρασχεθεί διασφάλιση της ποιότητας.
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Οι γενικοί κανόνες για την υγιεινή της ελαιοκομίας, τις πρακτικές εφαρμογές τους και τον 

έλεγχο ποιότητας αναπτύσσονται παρακάτω:

Τόπος εγκατάστασης του ελαιοτριβείου 

 Τα  ελαιοτριβεία  πρέπει  να  είναι  εγκατεστημένα  μακριά  από  περιβαλλοντικά  μολυσμένες 

περιοχές  ή  περιοχές  όπου  πραγματοποιούνται  βιομηχανικές  δραστηριότητες,  οι  οποίες 

δημιουργούν σοβαρό κίνδυνο επιμόλυνσης του  ελαιοκάρπου και του ελαιολάδου.

 Τα ελαιοτριβεία πρέπει να είναι εγκατεστημένα μακριά από περιοχές που  κινδυνεύουν από 

πλημμύρες, εκτός εάν λαμβάνονται τα απαραίτητα προφυλακτικά μέτρα.

 Τα ελαιοτριβεία πρέπει να είναι εγκατεστημένα μακριά από περιοχές οι οποίες είναι επιρρεπείς 

ως εστίες μόλυνσης εντόμων.   

 Τα ελαιοτριβεία πρέπει να είναι εγκατεστημένα σε περιοχή η οποία είναι αρκετά μεγάλη σε 

έκταση και βρίσκεται σε κατάλληλο μέρος, ώστε να διασφαλίζεται η κατάλληλη αποθήκευση 

και/ή  διαχείριση  των  υγρών  αποβλήτων  και  του  πυρήνα,  προκειμένου  να  αποφεύγεται  η 

μόλυνση του εδάφους και η εναπόθεση των εν λόγω υποπροϊόντων σε υδάτινους χώρους.

Κτίρια και υποδομές

 Τα  κτίρια  πρέπει  να  είναι  κατασκευασμένα  από  ανθεκτικό  υλικό  και  να  είναι  καλής 

κατασκευής, ώστε να αποφεύγεται τυχόν υποβάθμιση που  προκαλείται από καιρικές, εδαφικές 

ή άλλες συνθήκες.

 Τα κτίρια  πρέπει  να είναι  σχεδιασμένα ώστε  να παρέχουν αρκετό φυσικό    φωτισμό για 

εργασίες  εντός  των  εγκαταστάσεων  κατά  τη  διάρκεια  της  ημέρας  και  να  διασφαλίζουν  τον 

απαραίτητο αερισμό σε κάθε επιμέρους χώρο εργασιών.

 Η  εσωτερική  διαρρύθμιση  των  εγκαταστάσεων  πρέπει  να  είναι  τέτοια,  ώστε 

να υπάρχει σαφής διαχωρισμός μεταξύ κάθε επί μέρους τμήματος του ελαιοτριβείου

 Χώρος  παραλαβής:  Ο  εν  λόγω  χώρος  πρέπει  να  αερίζεται  κατάλληλα,  να  είναι 

καλυμμένος και ξηρός και να συνδέεται απ’ ευθείας με τα συστήματα και τις χοάνες 

αποφύλλωσης, πλυσίματος, ζυγίσματος και δειγματοληψίας του ελαιοκάρπου.

 Χώρος  επεξεργασίας  (σπαστήρας-μαλακτήρας-πιεστήριο,  decanter και  κάθετος  

φυγοκεντριτής):  Ο  εν  λόγω  χώρος  πρέπει  να  είναι  κατάλληλα  φωτιζόμενος  και 

αεριζόμενος και ελεύθερος από έξωθεν οσμές και καπνούς. Πρέπει να διαθέτει μηχανικό 

σύστημα  εξαερισμού.  Εφ’  όσον  είναι  δυνατόν  ο  σπαστήρας  πρέπει  να  είναι 

εγκατεστημένος σε ξεχωριστό σημείο, μεταξύ των χώρων παραλαβής και επεξεργασίας, 

προκειμένου να μειώνονται ο θόρυβος και οι σκόνες.
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 Χώρος αποθήκευσης του ελαιολάδου: Ο εν λόγω χώρος πρέπει να διαθέτει σταθερή 

ατμοσφαιρική θερμοκρασία (12-22ο C) και να έχει ελάχιστο  φωτισμό και αερισμό.

 Χώρος θερμαντήρα νερού: Ο εν λόγω χώρος πρέπει να  είναι ξεχωριστός προκειμένου 

να περιορίζονται οι μυρωδιές και οι καπνοί.

 Χώρος δειγματοληψίας και εργαστηριακού ελέγχου της ποιότητας του ελαιοκάρπου  

και φυσικοχημικής και οργανοληπτικής εξέτασης των ελαιολάδων για τη περαιτέρω  

αποθήκευση  σε  ομοιογενείς  παρτίδες:  Ο  εν  λόγω  χώρος  πρέπει  να  είναι  πλήρως 

ανεξάρτητος  από  τους  υπόλοιπους  χώρους  του  ελαιοτριβείου  και  πρέπει  να  είναι 

κατάλληλα φωτιζόμενος και αεριζόμενος.

 Χώρος αποθήκευσης για επιτρεπόμενα βοηθητικά προϊόντα: Ο εν λόγω χώρος πρέπει 

να είναι  πλήρως ξεχωριστός  από το ελαιοτριβείο.  Πρέπει  να είναι  ξηρός,  κατάλληλα 

κλειστός και εύκολα συντηρήσιμος και καθαριζόμενος.

 Ο μηχανολογικός εξοπλισμός πρέπει να είναι κατάλληλος για κάθε επί μέρους εργασία και 

πρέπει  να  λειτουργεί  σωστά  και  αποτελεσματικά.  Τα  μέσα  μεταφοράς  πρέπει  να  είναι 

κατάλληλα για τρόφιμα και να μην παρουσιάζουν διαρροές.

 Τα κινούμενα μέρη του εξοπλισμού πρέπει να προστατεύονται από συσκευές ασφαλείας.

 Τα κτίρια πρέπει να διαθέτουν σύστημα πυρασφάλειας.

 Τα  ελαιοτριβεία  πρέπει  να  διαθέτουν  την  αναγκαία  ποσότητα  πόσιμου  νερού   και  τις 

κατάλληλες υποδομές για την αποθήκευση, την διακίνηση και τον έλεγχο της θερμοκρασίας του. 

Το πόσιμο νερό πρέπει να είναι  σύμφωνο με τις  οδηγίες που εκδίδονται  από το Παγκόσμιο 

Οργανισμό Υγείας (WHO), για τη ποιότητα του πόσιμου νερού ή να είναι καλύτερης ποιότητας. 

Το μη πόσιμο νερό (που χρησιμοποιείται για πυρόσβεση και για τη παραγωγή ζεστού νερού για 

τη θέρμανση του μαλακτήρα), πρέπει να διαθέτει ξεχωριστό σύστημα. Το σύστημα για το μη 

πόσιμο νερό πρέπει να είναι ταυτοποιημένο και δεν πρέπει να συνδέεται ή να επιτρέπει σύζευξη 

με το σύστημα πόσιμου νερού. 

 Οι υγειονομικοί χώροι πρέπει να βρίσκονται σε ξεχωριστό σημείο από τους χώρους εργασιών 

και  να  εξασφαλίζουν  την  απαραίτητη  ατομική  υγιεινή:  χώροι  υγιεινού  πλυσίματος  και 

στεγνώματος  των  χεριών  (λεκάνες  πλυσίματος  με  παροχή  ζεστού  και  κρύου  νερού), 

αποχωρητήρια με κατάλληλα υγειονομικό σχεδιασμό, ντουζιέρες,  κατάλληλα αποδυτήρια και 

καντίνες. 
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Εγκαταστάσεις 

 Οι  τοίχοι  και  τα  διαχωριστικά  πρέπει  να  διαθέτουν  λεία  επιφάνεια  κατασκευασμένη  από 

ανθεκτικό υλικό, που μπορεί να καθαριστεί και να απολυμανθεί εύκολα. Οι γωνίες πρέπει να 

έχουν στρογγυλευμένο σχήμα.

 Τα πατώματα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από βαριάς μορφής, ανθεκτικό, μη-γλιστερό 

υλικό.  Πρέπει  να  έχουν  στρογγυλευμένες  γωνίες,  να  καθαρίζονται  και  να  απολυμαίνονται 

εύκολα και να διασφαλίζουν καλό σύστημα αποχέτευσης.

 Τα  παράθυρα  πρέπει  να  διαθέτουν  σήτες,  ώστε  να  εμποδίζεται  η  είσοδος  εντόμων  και 

τρωκτικών  και να καθαρίζονται εύκολα.

 Οι πόρτες πρέπει να διαθέτουν λείες, μη-απορροφητικές επιφάνειες και να καθαρίζονται και να 

απολυμαίνονται  εύκολα.  Οι  εξωτερικές  πόρτες  πρέπει  να  ανοίγουν  προς  τα  έξω ή  να  είναι 

συρόμενες  και  πρέπει  να  ανοίγουν  εύκολα  από  μέσα.  Πρέπει  να  κλείνουν  πλήρως  για  να 

εμποδίζουν την είσοδο εντόμων ή άλλων μικρών ζώων.

 Οπές επί του δαπέδου, οι οποίες χρησιμοποιούνται για γραμμές ή για  σωληνώσεις, πρέπει να 

προστατεύονται κατάλληλα για να αποφεύγεται οποιαδήποτε επιμόλυνση.

 Εγκεκριμένα,  μη  μολύνοντα  συστήματα πρέπει  να εγκαθίστανται  για  τον  έλεγχο  εντόμων, 

τρωκτικών και άλλων ζώων.

 Πρέπει  να υπάρχει  ο απαραίτητος χώρος μεταξύ του μηχανολογικού εξοπλισμού,  ώστε να 

επιτρέπεται η χωρίς κίνδυνο μετακίνηση του προσωπικού.

 Το  ελάχιστο  ύψος  των  ορόφων  πρέπει  να  είναι  αρκετό,  ώστε  να  ικανοποιούνται  οι 

προϋποθέσεις του νόμου και να διασφαλίζεται ο κατάλληλος αερισμός.

 Ο κάθε εργαζόμενος πρέπει να διαθέτει ελάχιστο χώρο δύο τετραγωνικών μέτρων.

 Τεχνητός φωτισμός πρέπει να τοποθετείται στους χώρους εργασιών. Οι λαμπτήρες πρέπει να 

προστατεύονται για να αποφεύγεται η επιμόλυνση σε περίπτωση θραύσης.

Υγιεινή προσωπικού 

 Κάθε άτομο για το οποίο είναι γνωστό ή υπάρχει υπόνοια ότι υποφέρει από ασθένεια ή είναι 

φορέας  ασθένειας,  η  οποία  μπορεί  να  μεταδοθεί  μέσα  από  τα  τρόφιμα,  δε  πρέπει  να  έχει 

δικαίωμα εισόδου στο ελαιοτριβείο, εφόσον υπάρχει ενδεχόμενο ότι ένα τέτοιο άτομο μπορεί να 

επιμολύνει το ελαιόλαδο.

 Κανένα άτομο για το οποίο είναι γνωστό ή υπάρχει υπόνοια ότι υποφέρει από ασθένεια ή είναι 

φορέας ασθένειας, η οποία μπορεί να μεταδοθεί  μέσα από τα τρόφιμα, δε μπορεί να εργάζεται 
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σε  οποιοδήποτε  χώρο  της  παραγωγής,  εφ’  όσον  υπάρχει  άμεσο  ή  έμμεσο  ενδεχόμενο 

επιμόλυνσης του προϊόντος.

 Οι εργαζόμενοι στο ελαιοτριβείο πρέπει να διαθέτουν υψηλό επίπεδο ατομικής καθαριότητας. 

Πρέπει να πλένουν πάντοτε τα χέρια τους πριν από την επαφή τους με την ελαιόπαστα ή το 

ελαιόλαδο και αμέσως μετά τη χρήση της τουαλέτας.

 Οι εργαζόμενοι στο ελαιοτριβείο πρέπει να αποφεύγουν ενέργειες που μπορούν να οδηγήσουν 

σε επιμόλυνση της ελαιόπαστας ή του ελαιολάδου, όπως κάπνισμα, φτύσιμο, μάσημα τσίχλας, 

φαγητό, φτάρνισμα ή βήξιμο σε κοντινή απόσταση.

 Το προσωπικό του ελαιοτριβείου πρέπει να φορά ρούχα τα οποία είναι κατάλληλα για την 

εργασία του και τα οποία δεν προκαλούν κίνδυνο.

 Το  προσωπικό  που  εργάζεται  σε  χώρους  όπου  υπάρχει  υψηλό,  συνεχές  επίπεδο  θορύβου, 

πρέπει να φορά κατάλληλες ωτο-ασπίδες.

 Το προσωπικό επεξεργασίας πρέπει να είναι εκπαιδευμένο για το χειρισμό τροφίμων.

Αρμοδιότητες: Καταγραφή ελέγχων 

 Η  διοίκηση  της  επιχείρησης  (ελαιοτριβείου)  είναι  υπεύθυνη  για  την  εφαρμογή  και 

παρακολούθηση της χρήσης των κανόνων υγιεινής.

Σημεία ελέγχου ποιότητας 

Πέρα των παραπάνω κανόνων το Διεθνές Ελαιοκομικό Συμβούλιο έχει επισημάνει τα 

σημεία του ελέγχου ποιότητας κατά την Παρασκευή του ελαιολάδου, ο οποίος παρατίθεται στον 

πίνακα 27.

Πίνακας 27: Σημεία ελέγχου ποιότητας κατά την παρασκευή του ελαιολάδου  

Σημείο ελέγχου Μέτρα ορθής πρακτικής, προληπτικά ή διορθωτικά

- Ελαιόκαρπος
Καθαρισμός μέσων μεταφοράς του ελαιοκάρπου στο 
ελαιοτριβείο. Καθαρισμός του ελαιοκάρπου

Έλεγχος και καταγραφή της καθαριότητας και του 
πιστοποιητικού του προηγούμενου φορτίου. 
Έλεγχος και καταχώρηση για ξεχωριστή επεξεργασία του 
ελαιοκάρπου.

Αναλογία ξένων υλών: κλαδιά
φύλλα, πέτρες, χώμα.

Καταγραφή του ποσοστού των ξένων υλών για το 
προσδιορισμό της έντασης για την αποφύλλωση και το 
πλύσιμο πριν ή μετά την αποθήκευση του ελαιοκάρπου

Αναλογία ελαττωματικού ελαιοκάρπου (παράσιτα ή 
χτυπήματα)
Ελαιοπεριεκτικότητα 

Καταγραφή για ξεχωριστή επεξεργασία
Ανάλυση και καταγραφή της περιεκτικότητας στο 
εργαστήριο του ελαιοτριβείου

Ελεύθερη οξύτητα του ελαιολάδου Ανάλυση και καταγραφή της οξύτητας στο εργαστήριο του 
ελαιοτριβείου

- Λοιπές πρώτες ύλες
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Σημείο ελέγχου Μέτρα ορθής πρακτικής, προληπτικά ή διορθωτικά

Νερό
Βοηθητικές ύλες
Προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης
Λιπαντικά

Έλεγχος του επιπέδου υγιεινής
Πιστοποίηση  προμηθευτών
Πιστοποίηση  προμηθευτών

-Αποθήκευση και εναπόθεση του ελαιοκάρπου
Αποθήκες
Περιέκτης και χώρος
Διάρκεια

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές υγιεινής 
Διασφάλιση ότι η αποθήκευση είναι όσο το δυνατό 
συντομότερη

- Εναπόθεση
Περιέκτης και χώρος
Έλεγχος μεταβολών στη ποιότητα του ελαιοκάρπου: 
ζύμωση 
Παρουσία μούχλας

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές υγιεινής
Αποφυγή αποθήκευσης του ελαιοκάρπου

Ανάλυση της ελεύθερης οξύτητας

-Αποφύλλωση και πλύσιμο του  ελαιοκάρπου
Αναλογία φύλλων, κλαδιών
Λοιπά ορυκτές ύλες

Καθαρότητα νερού πλυσίματος

Μέγιστο %
Συνέχιση της αποφύλλωσης μέχρι πλήρους καθαρισμού
Αλλαγή του νερού όσο γίνεται πιο συχνά (τουλάχιστον μια 
φορά την ημέρα) και προαιρετικά τελικό ξέπλυμα του 
ελαιοκάρπου με καθαρό πόσιμο νερό 

Έκθλιψη του ελαιοκάρπου
Σημείο ελέγχου
Μέγεθος κόκκων ελαιόπαστας 

Μέτρα ορθής πρακτικής, προληπτικά ή διορθωτικά 
Προσαρμογή του μεγέθους ανάλογα με τη ποικιλία, το 
βαθμό ωρίμανσης του καρπού και τη μέθοδο επεξεργασίας

Ταχύτητα έκθλιψης
Μέγιστη διάρκεια
Μάλαξη της ελαιοζύμης
Σημείο ελέγχου
Θερμοκρασία ελαιόπαστας
Ταχύτητα μαλακτήρα

Μέτρα ορθής πρακτικής ή διορθωτικοί
Έλεγχος για σωστή θερμοκρασία
Προσαρμογή της ταχύτητας στο τύπο της ελαιόπαστας

Μέγιστη διάρκεια Διασφάλιση ότι η μάλαξη διαρκεί για όσο χρόνο είναι 
αναγκαίος σύμφωνα με την ελαιόπαστα, την ποικιλία και το 
βαθμό ωρίμανσης του ελαιοκάρπου

Βοηθήματα επεξεργασίας Προσθήκη βοηθημάτων επεξεργασίας  μόνο σε περίπτωση 
που η ελαιόπαστα εκθλίβεται δύσκολα και σύμφωνα με την 
εθνική νομοθεσία

Διαχωρισμός φάσεων
Σημείο ελέγχου
- Διήθηση 
Διάρκεια
- Πίεση
Έλεγχος δημιουργίας βάρους πίεσης

Προσαρμογή της πίεσης

Ποσότητα και θερμοκρασία νερού

Μέτρα ορθής πρακτικής, προληπτικά ή διορθωτικά
Έλεγχος ότι η διήθηση γίνεται σωστά

Έλεγχος ότι η πίεση γίνεται σωστά
Καθαριότητα των ελαιοδιαφραγμάτων
Πυκνότητα της ελαιόπαστας 
Αριθμός ελαιοδιαφραγμάτων
Σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά κατασκευής και όχι 
περισσότερο από 400 ατμόσφαιρες
 Ελάχιστη δυνατή ποσότητα νερού θερμοκρασίας όχι πέραν 
των 30ºC για πλύσιμο του φορτίου 

-  Φυγοκέντριση 3- φάσεων 
Θερμοκρασία προστιθέμενου νερού
Ποσότητα προστιθέμενου νερού
Ταχύτητα φυγοκέντρισης

Όχι πέραν των 35 ºC
Μaximum 1 λίτρο ανά κιλό μάζας
Σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά κατασκευής

- Φυγοκέντριση 2-φάσεων
Ταχύτητα φυγοκέντρισης Σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του decanter

- Φυσικός διαχωρισμός
 Χρόνος παραμονής στα 
 ελαιοδιαφράγματα

Ο ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος για να εξασφαλισθεί ο 
σωστός διαχωρισμός και να αποφευχθεί η επαφή του 
ελαιολάδου με το νερό της φυγοκέντρισης
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Σημείο ελέγχου Μέτρα ορθής πρακτικής, προληπτικά ή διορθωτικά

- Φυγοκέντριση του ελαιολάδου
  Ταχύτητα φυγοκέντρισης
  Προσθήκη νερού για πλύσιμο

Σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά κατασκευής
Σύμφωνα με την υγρασία και τη περιεκτικότητα σε 
ακαθαρσίες

 Αποθήκευση του ελαιολάδου
 Σημείο ελέγχου Μέτρα ορθής πρακτικής, προληπτικά ή διορθωτικά

 Γέμισμα και σφράγισμα δεξαμενών Αποφυγή επαφής με τον αέρα και εισόδου ξένων υλών

Διαχωρισμός των ελαιολάδων σύμφωνα με τη 
φυσικο-χημική και οργανοληπτική τους ποιότητα

Οργανοληπτική εξέταση
Εξέταση ελεύθερης οξύτητας και υπεροξειδίων

Ταυτοποίηση ελαιολάδου κάθε δεξαμενής Αναγραφή της προέλευσης και των αναλυτικών 
χαρακτηριστικών των ελαιολάδων επί των δεξαμενών και 
στα αρχεία και της ημερομηνίας τοποθέτησης στις 
δεξαμενές

Θερμοκρασία εντός των δεξαμενών
Προαιρετικό φιλτράρισμα του ελαιολάδου
Σημείο ελέγχου
Τύπος φίλτρου: βαμβάκι, χαρτί

Μεταξύ 12 και 22 ºC

Μέτρα ορθής πρακτικής, προληπτικά ή διορθωτικά
Πιστοποίηση προμηθευτών

Στην  καθημερινή  ζωή  είναι  ολοένα  και  ευκολότερα  αντιληπτή  η  ποιότητα  από  την 

απουσία της, παρά από την ύπαρξη της. Με τη σημερινή αλματώδη εξέλιξη της τεχνολογίας και 

την ανάπτυξη της παραγωγής, τη διεθνοποίηση των αγορών και των εμπορικών συναλλαγών 

έχει καταστεί αναγκαία η καθιέρωση κοινά αποδεκτών προτύπων όχι μόνο με την εναρμόνιση 

των υπαρχόντων, αλλά και με την ανάπτυξη νέων ενιαίων, στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο, 

καθώς  τόσο η διαχείριση  όσο και  η  διασφάλιση της  ποιότητας  σε ενιαία  μορφή αποτελούν 

απαραίτητα εργαλεία για τη διαχείριση κοινά αποδεκτών προτύπων.

Η τυποποίηση, η πιστοποίηση, ο έλεγχος ποιότητας των προϊόντων και η προστασία του 

καταναλωτή δεν αποτελούν σύγχρονη ανακάλυψη του τεχνικού μας πολιτισμού.  Οι εργασίες 

πολλών ερευνητών και αρχαιολόγων, στον τομέα αυτό δείχνουν ότι οι ρίζες των εννοιών αυτών 

φθάνουν στην πολύ μακρινή αρχαιότητα και αποτελούν χαρακτηριστικό γνώρισμα κοινωνιών με 

υψηλό πολιτιστικό  επίπεδο.  Υπάρχει  μια πληθώρα από ιστορικά παραδείγματα – εφαρμογές 

στην αρχαία Ελλάδα, γεγονός που μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι από εκείνες τις εποχές η 

ποιότητα και  ο  ποιοτικός  έλεγχος  στην παραγωγική διαδικασία  αλλά και  σε κάθε  εμπορική 

συναλλαγή, όπως και η προστασία του καταναλωτή πραγματοποιούνταν κάτω από ένα πολύ 

καλά οργανωμένο και αυστηρό μηχανισμό.

Η έννοια της ποιότητας περιλαμβάνει:

 Τη γνώση των αναγκών του καταναλωτή.

 Τον κατάλληλο σχεδιασμό για την ικανοποίηση των αναγκών αυτών.

 Την ύπαρξη αξιόπιστου εξοπλισμού και υλικών.

 Την ύπαρξη οδηγιών, που είναι σαφείς και ακριβείς.
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 Το σεβασμό στην παράδοση.

 Την αλάνθαστη παραγωγή.

 Και τέλος την ύπαρξη αποτελεσματικών υπηρεσιών υποστήριξης.

Ως  «Διασφάλιση  Ποιότητας»  ορίζεται  το  σύνολο  των  προσχεδιασμένων  και 

συστηματικών  δραστηριοτήτων  που  υλοποιούνται  στο  πλαίσιο  του  συστήματος  για  την 

ποιότητα,  καθώς  επίσης  και  η  τεκμηρίωσή  τους  στον  απαιτούμενο  βαθμό,  προκειμένου  να 

αποδειχθεί ότι μια παραγωγική μονάδα ικανοποιεί τις απαιτήσεις για την ποιότητα και διέπεται 

από σωστή οργάνωση.

Αρκετοί  παραγωγοί  τροφίμων  έχουν  καθιερώσει  ήδη  ολοκληρωμένα  ποιοτικά 

συστήματα στις επιχειρήσεις τους. Σε αυτά τα συστήματα συμπεριλαμβάνεται και η ποιότητα 

υγιεινής που αντιπροσωπεύεται από τα συστήματα αυτοελέγχου βασισμένα στο HACCP. Επίσης 

πιστοποιούνται  από  ποιοτικά  συστήματα  που  βασίζονται  σε  διεθνή  πρότυπα  (ISO), 

Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς (EN) ή Εθνικά πρότυπα και που αναγνωρίζονται μέσω των

οργανισμών πιστοποίησης.

Η  διασφάλιση  ποιότητας  είναι  απαραίτητη,  αφού  ένας  αυξανόμενος  αριθμός 

καταναλωτών  απαιτεί  τη  διαβεβαίωση  ότι  τα  προϊόντα,  τα  συστήματα  και  οι  υπηρεσίες 

παρέχονται σύμφωνα με κατάλληλα συγκεκριμένα πρότυπα και σύγχρονα ποιοτικά μέσα, ακόμα 

κι  αν ο καταναλωτής έχει  καλή προηγούμενη εμπειρία με την επιχείρηση που προσφέρει το 

τρόφιμο.

Ο αριθμός των επιχειρήσεων που προβαίνουν σε πιστοποίηση αυξάνεται γρήγορα και 

στο μέλλον είναι πιθανό ότι μόνο εκείνες οι επιχειρήσεις που εφαρμόζουν σύστημα διασφάλισης 

ποιότητας  θα  έχουν  δικαίωμα  για  την  υποβολή  προσφορών σε  ορισμένους  επιχειρησιακούς 

τομείς.

Η  πιστοποίηση  υποδηλώνει  ότι  οι  επιχειρήσεις  έχουν  ελεγχθεί  και  έχουν  βρεθεί 

αντικειμενικές αποδείξεις ότι εφαρμόζουν αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης, το οποίο είναι 

ικανό  να  προσφέρει  συνεπή απόδοση.  Ο έλεγχος  αυτός  διενεργείται  με  βάση δημοσιευμένα 

πρότυπα γνωστά σε όλο τον κόσμο ως ISO (Διεθνές Πρότυπο) 9000, ISO (Διεθνές Πρότυπο) 

22000, HACCP κ.α..

Επομένως  τα  οφέλη  από  την  εφαρμογή  ενός  συστήματος  διαχείρισης  ποιότητας  και 

ασφάλειας τροφίμων εμφανίζονται σε δύο τομείς. Αφ’ ενός στον τομέα του μάρκετινγκ μιας 

επιχείρησης (εξωτερικό όφελος), η οποία όταν πιστοποιηθεί αποδεικνύει σε όλους τους πελάτες 

(και τους δυνητικούς) ότι η επιχείρηση έχει ένα συνεπές Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και 
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Ασφάλειας  Τροφίμων  και  αφ'  ετέρου  στην αυξανόμενη  αποδοτικότητα  και  παραγωγικότητα 

(εσωτερικά οφέλη).

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα και η ασφάλεια του παραγόμενου προϊόντος ή 

υπηρεσίας, είναι αρχικά απαραίτητο να εξασφαλιστεί ότι όλες οι προδιαγραφές και απαιτήσεις 

που αναφέρονται στο προϊόν ή υπηρεσία είναι σε μεγάλο βαθμό γνωστές από αυτούς που θα 

εφαρμόσουν το σύστημα. Η συγκέντρωση όλων των απαραίτητων πληροφοριών, ο σχεδιασμός 

όλων των δραστηριοτήτων και η λεπτομερής παρουσίαση των ειδικών οδηγιών πρέπει να γίνουν 

από  την  εισαγωγή  οποιασδήποτε  διαδικασίας,  προκειμένου  να  διασφαλιστεί  ο  επαρκής  και 

αποδοτικός έλεγχος των διαδικασιών. Είναι προφανές ότι σημαντικό στοιχείο ενός συστήματος 

ποιότητας είναι η εκπαίδευση του προσωπικού της επιχείρησης και η έρευνα. Υπάρχουν τρία 

βασικά αξιώματα για την επίτευξη ολικής ποιότητας:

 Δέσμευση της επιχείρησης για συνεχή βελτίωση της ποιότητας και εφαρμογή καινοτομιών.

 Επιστημονική  γνώση  των  κατάλληλων  τεχνικών  και  μεθόδων  για  βελτίωση  και  τις 

απαιτούμενες τεχνικές αλλαγές που συνεπάγονται.

 Συμμετοχή όλου του προσωπικού της επιχείρησης στην προσπάθεια για συνεχή βελτίωση.

3.4 Συστήματα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων

Οι  επιχειρήσεις  της  αλυσίδας  τροφίμων  οφείλουν  να  διασφαλίζουν  το  ενδεδειγμένο 

επίπεδο ελέγχου της ασφάλειας των τροφίμων και να παρέχουν προϊόντα που δεν εγκυμονούν 

κινδύνους για τους καταναλωτές. Τα Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων παρέχουν το 

πλαίσιο  για  τη  συστηματική  αναγνώριση,  αξιολόγηση και  διαχείριση  των  κινδύνων  για  την 

ασφάλεια των τροφίμων, με στόχο τη συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις, την πρόληψη της 

εμφάνισης των κινδύνων και της συνεχούς βελτίωσης.

Το  HACCP  (Ανάλυση  Επικινδυνότητας  στα  Κρίσιμα  Σημεία  Ελέγχου)  είναι  ένα 

σύστημα πρόληψης για την ασφάλεια των τροφίμων, το οποίο έχει σαν σκοπό να αποτρέψει 

προβλήματα που σχετίζονται με την ασφάλεια των τροφίμων σε όλα τα στάδια της τροφικής 

αλυσίδας, από την πρώτη ύλη, τη διανομή, έως την τελική κατανάλωση του προϊόντος. Με αυτό 

το  σύστημα  προσδιορίζονται  και  ελέγχονται  συγκεκριμένοι  κίνδυνοι  για  τα  τρόφιμα  - 

βιολογικοί,  χημικοί  και  φυσικοί  –  οι  οποίοι  μπορούν  να  έχουν  δυσμενείς  επιπτώσεις  στην 

ασφάλεια των τροφίμων.

Ο προσδιορισμός των κινδύνων γίνεται με βάση τον καθορισμό των κρίσιμων σημείων 

ελέγχου  (CCPs)  στη  διαδικασία  παραγωγής.  Ως  κρίσιμο  σημείο  ελέγχου  (CCP)  ορίζεται 

οποιοδήποτε σημείο στην παραγωγική διαδικασία ενός τροφίμου, η απώλεια ελέγχου του οποίου 
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μπορεί  να έχει  ως  αποτέλεσμα την υψηλή επικινδυνότητα για την  ασφάλεια  της  υγείας  του 

καταναλωτή. Τα CCPs δηλαδή είναι εκείνα τα σημεία στη διαδικασία παραγωγής που πρέπει να 

ελεγχθούν για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των τροφίμων. Στη συνέχεια καθιερώνονται κρίσιμα 

όρια που τεκμηριώνουν τις κατάλληλες παραμέτρους που πρέπει να υπάρχουν σε κάθε CCP. Τα 

βήματα ελέγχου και επαλήθευσης συμπεριλαμβάνονται στο σύστημα, ώστε να εξασφαλιστεί ότι 

οι πιθανοί κίνδυνοι ελέγχονται. Η ανάλυση κινδύνου, τα κρίσιμα σημεία ελέγχου, τα κρίσιμα 

όρια και τα βήματα ελέγχου και επαλήθευσης είναι τεκμηριωμένα σε ένα σχέδιο HACCP. Όπως 

αυτά έχουν αναλυθεί σε προηγούμενη ενότητα.

Επτά είναι οι αρχές που έχουν διατυπωθεί από την Εθνική Συμβουλευτική Επιτροπή για 

τα Μικροβιολογικά Κριτήρια στα Τρόφιμα (National Advisory Committee on Microbiological 

Criteria for Food, NACMCF) για το σύστημα HACCP. Οι αρχές αυτές είναι:

1. Ανάλυση των κινδύνων.

2. Προσδιορισμός των κρίσιμων σημείων ελέγχου (CCPs).

3. Καθορισμός προληπτικών μέτρων με κρίσιμα όρια για κάθε σημείο ελέγχου.

4. Καθιέρωση διαδικασιών για τον έλεγχο των κρίσιμων σημείων ελέγχου.

5. Καθιέρωση  διορθωτικών  ενεργειών  όταν  το  σύστημα  ελέγχου  δείχνει  ότι  ένα 

συγκεκριμένο κρίσιμο σημείο βρίσκεται εκτός ελέγχου.

6. Καθιέρωση διαδικασιών για τη σωστή λειτουργία του συστήματος.

7. Εγκατάσταση  αποτελεσματικού  συστήματος  τήρησης  αρχείων  και  καταγραφής  του 

συστήματος HACCP.

Ιστορικά η Οδηγία του Συμβουλίου 93/43/EΟΚ (δεν ισχύει πια) αλλά και ο νεότεροι 

Κανονισμοί  178/2003  (ΕΚ)  και  852/2004  (ΕΚ)  καθορίζουν  τα  πρότυπα  υγιεινής  που 

εξασφαλίζουν την ασφάλεια των τροφίμων σε όλη την Ευρώπη και καθιερώνουν το σύστημα 

HACCP ως νομική απαίτηση για όλες τις επιχειρήσεις τροφίμων. Η σημασία της εφαρμογής του 

συστήματος HACCP, της ανάλυση του κινδύνου (risk analysis) και άλλων τεχνικών διαχείρισης 

για  την  παρακολούθηση  και  τον  έλεγχο  των  κρίσιμων  σημείων,  αναγνωρίζεται  με  το  νέο 

θεσμικό πλαίσιο και καθορίζει ότι "οι επιχειρήσεις  τροφίμων θα προσδιορίσουν οποιοδήποτε 

βήμα  των  δραστηριοτήτων  τους  που  είναι  κρίσιμο  ώστε  να  εξασφαλιστεί  η  ασφάλεια  των 

τροφίμων.  Επιπλέον  επαρκείς  ασφαλείς  διαδικασίες  προσδιορίζονται,  εφαρμόζονται  και 

αναθεωρούνται  βάσει  των  αρχών  HACCP".  Επίσης  καθορίζεται  “ότι  οι  υπεύθυνοι  μιας 

επιχείρησης  τροφίμων  έχουν  την  ευθύνη  για  τις  συνθήκες  υγιεινής  στην  επιχείρηση  αυτή”. 

Προσέτι  η  Επιτροπή  του  Codex  Alimentarious  υιοθέτησε  τo  HACCP  το  1997  ως  διεθνές 
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πρότυπο για την ασφάλεια των τροφίμων. Επομένως, το HACCP έχει γίνει το σημαντικότερο 

σύστημα που χρησιμοποιείται για να εξασφαλίσει την ασφάλεια των τροφίμων διεθνώς.

Διάφοροι  παράγοντες  οδηγούν  στην  ανάγκη  εφαρμογής  ενός  συστήματος  που  να 

εξασφαλίζει την ασφάλεια των τροφίμων. Ένας από αυτούς είναι η μεγάλη αύξηση του αριθμού 

των βιομηχανιών τροφίμων τα τελευταία χρόνια, καθώς και η ανάπτυξη ευρέως φάσματος νέων 

προϊόντων. Αυτό έχει οδηγήσει σε αύξηση των εξαγωγών, με παράλληλη αύξηση του κινδύνου 

μόλυνσης των τροφίμων, λόγω έλλειψης ελέγχων ή/και έλλειψης ομοιογένειας στα συστήματα 

ελέγχου  της  ασφάλειας  των  τροφίμων  που  χρησιμοποιούνται  παγκοσμίως.  Επιπλέον,  έχουν 

εμφανιστεί  πρόσφατα  νέοι  παθογόνοι  μικροοργανισμοί,  που  μπορεί  να  έχουν  σοβαρές 

επιπτώσεις στην  υγεία των καταναλωτών, οι οποίες ήταν άγνωστες και μη ελεγχόμενες με τις 

μεθόδους που χρησιμοποιούνταν έως τώρα.

Οι  παραδοσιακές  μέθοδοι  για  την  ασφάλεια  των  τροφίμων  καθορίζονταν  από 

δειγματοληπτικούς ελέγχους στο τελικό προϊόν. Αυτές οι μέθοδοι παρουσιάζουν μειονεκτήματα 

όπως:

• Ανάγκη μεγάλου αριθμού δειγμάτων με επακόλουθο υψηλό κόστος.

• Σε περίπτωση προβλήματος, ολόκληρη η παρτίδα θα πρέπει να απορριφθεί.

• Η ευθύνη επιρρίπτεται πάντα στον προϊστάμενο ακόμα και αν το πρόβλημα εντοπίζεται 

στις πρώτες ύλες.

• Υποκειμενική αξιολόγηση χωρίς τήρηση αρχείων.

• Δεν  υπάρχει  συστηματική  τήρηση  αρχείων  των  παραμέτρων  της  παραγωγικής 

διαδικασίας που μπορούν να παρουσιαστούν σε περίπτωση επιθεώρησης.

• Εάν το πρόβλημα παρουσιαστεί  όταν το προϊόν βρίσκεται  στην αγορά,  η επιχείρηση 

χάνει  την εμπιστοσύνη των καταναλωτών,  παράλληλα με τα προβλήματα υγείας  που 

μπορεί αυτό να προκαλέσει.

Εκτός από τους ήδη αναφερθέντες παράγοντες, τα σκάνδαλα τροφίμων σε παγκόσμιο 

επίπεδο  συμβάλουν  στο  να  συνειδητοποιήσουν  καλύτερα  οι  καταναλωτές  τη  σημασία  ενός 

συστήματος που διαβεβαιώνει την ασφάλεια των τροφίμων.

Το HACCP έχει σημαντικά πλεονεκτήματα στον έλεγχο της ασφάλειας τροφίμων που 

λύνουν σχεδόν εντελώς τα ανωτέρω προβλήματα. Το HACCP επιπλέον:

• Εστιάζει  στον  προσδιορισμό  και  την  παρεμπόδιση  των  κινδύνων  από  τα  μολυσμένα 

τρόφιμα.

σελ. 150



• Επιρρίπτει την ευθύνη για την ασφάλεια τροφίμων, τόσο στον παραγωγό, όσο και στο 

διανομέα τροφίμων.

• Βοηθά τις επιχειρήσεις τροφίμων να γίνουν περισσότερο ανταγωνιστικές.

• Μειώνει τα εμπόδια για το διεθνές εμπόριο.

Εκτός από τα πλεονεκτήματα, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το HACCP αποτελεί 

πλέον  νομική  απαίτηση  στην  Ευρώπη.  Ένα  σύστημα  HACCP  μπορεί  να  λειτουργεί  ως 

ανεξάρτητο  σύστημα  ή  ως  μέρος  ενός  συστήματος  διαχείρισης  ποιότητας  και  ασφάλειας 

τροφίμων  έχοντας  ως  χαρακτηριστικά  τα  παρακάτω  κοινώς  αποδεκτά  βασικά  συστατικά 

στοιχεία, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα και ασφάλεια ελαιολάδου σε όλη την έκταση της 

αλυσίδας παραγωγής ελαιολάδου μέχρι την κατανάλωση:

• Συστημική διαχείριση.

• Παροχή προϊόντων, που, σύμφωνα με την προβλεπόμενη χρήση, είναι ασφαλή για τον 

καταναλωτή.

• Συμμόρφωση με τις εφαρμοστέες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις για την ασφάλεια 

τροφίμων.

• Αμοιβαία  επικοινωνία  στην  αλυσίδα  παραγωγής  ελαιολάδου  και  αποτελεσματική 

κοινοποίηση δεδομένων για τα θέματα ασφάλειας τροφίμων στους προμηθευτές, στους 

πελάτες και στα ενδιαφερόμενα μέρη.

Κάθε  επιχείρηση  (ή  οργανισμός),  η  οποία  αποτελεί  μέρος  στην  αλυσίδα  παραγωγής 

τροφίμων  πρέπει  να  καθιερώνει  και  να  εφαρμόζει  ένα  Σύστημα  Διαχείρισης  Ασφάλειας 

Τροφίμων που να βασίζεται στις αρχές του HACCP.

Για να εστιάσουμε στο ελαιόλαδο οι  υπεύθυνοι  επιχειρήσεων που συμμετέχουν στην 

αλυσίδα  παραγωγής  του  πρέπει  να  εξασφαλίζουν  ότι  το  προϊόν  μέσα  στην  επιχείρηση,  που 

βρίσκεται υπό τον έλεγχό τους, ικανοποιεί  τις απαιτήσεις της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, οι 

οποίες αφορούν όλες τις δραστηριότητές τους και να επαληθεύουν την ικανοποίηση αυτών των 

απαιτήσεων. Η ασφάλεια του ελαιολάδου συνδέεται με την ύπαρξη βλαπτικών παραγόντων, των 

κινδύνων,  στο  προϊόν.  Επειδή  η εισαγωγή των  κινδύνων  για  την  ασφάλεια  του  ελαιολάδου 

(εφεξής κινδύνων) μπορεί να παρουσιαστεί σε οποιοδήποτε στάδιο της αλυσίδας παραγωγής του 

ελαιολάδου, είναι απαραίτητο να υπάρχει κατάλληλος έλεγχος στα διάφορα στάδια της αλυσίδας 

παραγωγής του.
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Η ασφάλεια του προϊόντος διασφαλίζεται με τις συνδυασμένες προσπάθειες όλων των 

επιχειρήσεων  της  αλυσίδας  του  ελαιολάδου.  Η  επικοινωνία  στην  αλυσίδα  παραγωγής 

ελαιολάδου  είναι  προϋπόθεση  για  την  αναγνώριση  και  τον  κατάλληλο  έλεγχο  όλων  των 

κινδύνων που σχετίζονται με την ασφάλεια του σε κάθε στάδιο της αλυσίδας παραγωγής του. 

Αυτό  συνεπάγεται  την  επικοινωνία  ανάμεσα  στον  οργανισμό  και  τους  οργανισμούς  που 

προηγούνται και ακολουθούν στην αλυσίδα παραγωγής ελαιολάδου.

Η  επικοινωνία  με  τους  πελάτες  και  τους  προμηθευτές  για  τους  αναγνωρισμένους 

κινδύνους  και  τα  λαμβανόμενα  προληπτικά  μέτρα  ελέγχου  θα  βοηθήσει  στο  σαφέστερο 

προσδιορισμό  των  απαιτήσεων,  πχ.  σχετικά  με  την  σκοπιμότητα  και  τη  δυνατότητα 

ικανοποίησής τους και την επίπτωση στο παραδοτέο, τελικό προϊόν.

Η αναγνώριση του ρόλου κάθε οργανισμού και της θέσης του στην αλυσίδα παραγωγής 

ελαιολάδου είναι προϋπόθεση για τη διασφάλιση αμοιβαίας επικοινωνίας,  ώστε στο τέλος,  η 

αλυσίδα παραγωγής ελαιολάδου να διαθέσει ασφαλές στον καταναλωτή προϊόν.

Πριν από την εφαρμογή του συστήματος HACCP, θα πρέπει οι επιχειρήσεις παραγωγής 

ελαιολάδου να συμμορφωθούν με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο "Συνιστώμενο Διεθνή 

Κώδικα  Πρακτικής,  Γενικές  Αρχές  της  Υγιεινής  Τροφίμων”  του  Codex  Alimentarius 

(Recommended  international  code of practice,  General principles of food hygiene).  Οι 

προϋποθέσεις  αυτές  (pre-requisite  programmes)  προτάθηκαν  από  το  NACMCF,  δεν 

συμπεριλαμβάνονται  στο σχέδιο HACCP, αλλά πρέπει  να υλοποιηθούν σε όλες  τις  εταιρίες 

παραγωγής  ελαιολάδου,  προκειμένου  να  εξασφαλίσουν  την  ασφάλεια  του  ελαιολάδου. 

Αντιπροσωπεύουν τις διαδικασίες και πρακτικές που πρέπει να εφαρμοστούν για την παραγωγή 

ασφαλών προϊόντων σε ένα καθαρό και υγιεινό περιβάλλον. Η υλοποίηση των προϋποθέσεων 

γίνεται  με  την  εφαρμογή  του  κώδικα  Ορθής  Βιομηχανικής  Πρακτικής  (GMP)  και  των 

πρακτικών υγιεινής τροφίμων, που είναι ουσιαστικές για την εφαρμογή ενός επιτυχούς σχεδίου 

HACCP.

Επομένως,  το  σύστημα  HACCP  είναι  ένα  μόνο  μέρος  ενός  μεγάλου  συστήματος 

ελέγχου,  ενώ  οι  προϋποθέσεις  είναι  οι  διαδικασίες  για  τον  έλεγχο  των  συνθηκών  στην 

παραγωγική  διαδικασία  που  συμβάλλουν  στη  γενική  ασφάλεια  του  ελαιολάδου.  Κατά  τη 

διάρκεια της σχεδίασης και της εφαρμογής του σχεδίου HACCP, θα πρέπει, ενδεχομένως, να 

αναθεωρηθεί η ύπαρξη και η αποτελεσματικότητα των προϋποθέσεων αυτών.

Οι  προϋποθέσεις  (pre-requisites)  αναφέρονται  κυρίως,  αλλά  όχι  αποκλειστικά,  στις 

ακόλουθες φάσεις:

• Διάταξη κτιρίου και εξοπλισμού σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές.
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• Διαδικασίες συντήρησης για τον έλεγχο της καταλληλότητας των εγκαταστάσεων και 

του εξοπλισμού παραγωγής σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές του σχεδίου.

• Πρόληψη  της  διασταυρούμενης  μόλυνσης  (cross-contamination)  από  τα  αντικείμενα 

ή/και τις πρακτικές στο ελαιόλαδο, τα υλικά συσκευασίας και άλλες επιφάνειες επαφής 

με το προϊόν, όπως τα εργαλεία, τα γάντια, τα εξωτερικά ενδύματα, κλπ., καθώς επίσης 

και από τις πρώτες ύλες στο τελικό μεταποιημένο προϊόν.

• Έλεγχος του πόσιμου ύδατος για να εξασφαλίσει την ασφάλεια του ύδατος που έρχεται 

σε επαφή με το προϊόν ή με επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με το προϊόν .

• Προσωπική  υγιεινή,  σχολαστικό  πλύσιμο  χεριών,  αποστείρωση  χεριών  και 

εγκαταστάσεων τουαλετών.

• Έλεγχος  όλων  των  προμηθευτών  και  επιλογή  εκείνων  που  είναι  πιστοποιημένοι, 

παρέχουν  προδιαγραφές  για  κάθε  προϊόν  και  πιστοποιητικό  της  ανάλυσης  για  κάθε 

παράδοση.

• Έλεγχος  ποιότητας του ελαιολάδου: από τις πρώτες ύλες (ελαιόκαρπος) έως το τελικό 

προϊόν  (ελαιόλαδο).  Ο  έλεγχος  ποιότητας περιλαμβάνει  τις  χημικές,  βιολογικές  και 

φυσικές αναλύσεις.

• Έλεγχος  διεργασιών,  έλεγχος  όλων  των  παραμέτρων  (θερμοκρασία,  χρόνος,  κλπ), 

ανάλογα με το κάθε στάδιο παραγωγής.

• Έλεγχος  των  υλικών  και  της  διαδικασίας  συσκευασίας  ώστε  να  εξασφαλιστεί  ότι  ο 

χειρισμός του συσκευασμένου προϊόντος και των υλικών συσκευασίας αποτρέπουν την 

εμφάνιση ζημιών. Επιλογή κατάλληλων για το προϊόν υλικών συσκευασίας .

• Κατάλληλη  σήμανση  οποιουδήποτε  προϊόντος  που  αποθηκεύεται  και  ιδιαίτερα  των 

χημικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό.

• Σχέδιο καθαρισμού, εξυγίανσης και ελέγχου παρασίτων όλων των εγκαταστάσεων και 

διαδικασιών.

• Έλεγχος των συνθηκών υποδοχής, αποθήκευσης και μεταφοράς: έλεγχος του χρόνου, της 

θερμοκρασίας  και  οποιασδήποτε  άλλης  παραμέτρου  που  θα  μπορούσε  να  είναι 

επικίνδυνη για την ασφάλεια του προϊόντος, της πρώτης ύλης και των συστατικών.

• Εκπαίδευση προσωπικού σε θέματα διαδικασιών καθαρισμού και υγιεινής, προσωπικής 

υγιεινής και ασφάλειας και αρχών του συστήματος HACCP.

• Εφαρμογή συστήματος ιχνηλασιμότητας  σε ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής.  Είναι 

απαραίτητη  για  τον  γρήγορο  εντοπισμό  οποιοδήποτε  προβλήματος  προκειμένου  το 
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προϊόν να απομακρυνθεί από την αγορά και επίσης για να προσδιοριστεί η πηγή του 

προβλήματος. Προκειμένου να εφαρμοστεί σύστημα ιχνηλασιμότητας, όλα τα προϊόντα 

θα πρέπει  να κωδικοποιηθούν και  να τεθεί  σε εφαρμογή σύστημα ανάκλησης (recall 

system).

• Τήρηση αρχείων για όλες αυτές τις διαδικασίες, οι οποίες θα πρέπει να είναι κατάλληλα 

καταγεγραμμένες, ενώ παράλληλα θα πρέπει να καθιερωθούν διορθωτικές ενέργειες.

Εκτός από τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις, πρέπει να πραγματοποιηθούν ορισμένα 

προκαταρκτικά βήματα πριν από την εφαρμογή των αρχών HACCP, που καθιστούν ευκολότερη 

και σαφέστερη την εφαρμογή του συστήματος HACCP. 

3.5 Συστήματα διαχείρισης ολικής ποιότητας 

Η  Διοίκηση  Ολικής  Ποιότητας,  αποτελεί  σύστημα  διοίκησης  βάσει  του  οποίου 

επιδιώκεται  η μεγιστοποίηση της αξίας του παρεχόμενου προϊόντος ή υπηρεσίας, όπως αυτή 

γίνεται αντιληπτή από τον πελάτη, με την πλήρη συμμετοχή όλων των εργαζομένων.

Τα συστήματα διαχείρισης ολικής ποιότητας σχεδιάζονται με βάση τις διεργασίες αντί 

των λειτουργιών/ τμημάτων και εστιάζουν στο πως θα δημιουργηθεί η μεγαλύτερη δυνατή αξία 

με  τη  μικρότερη  θυσία.  Η  μείωση  κόστους  επέρχεται  μέσα  από  την  αύξηση  του  βαθμού 

αποτελεσματικότητας της κάθε διεργασίας. 

Το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005

Το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005 είναι ένα διεθνώς εφαρμοζόμενο πρότυπο, το 

οποίο  καθορίζει  τις  απαιτήσεις  για  την  ανάπτυξη  και  εφαρμογή  ενός  αποτελεσματικού 

Συστήματος  Διαχείρισης  Ασφάλειας  των  Τροφίμων.  Το  ΕΛΟΤ  ΕΝ  ISO  22000  μπορεί  να 

εφαρμοστεί από οποιονδήποτε οργανισμό εμπλέκεται άμεσα ή έμμεσα στην αλυσίδα τροφίμων, 

είτε πρόκειται για οργανισμό που παράγει, επεξεργάζεται ή διαθέτει τρόφιμα ή ζωοτροφές, είτε 

πρόκειται για οργανισμό που παράγει υλικά ή εξοπλισμό που έρχεται σε επαφή με τρόφιμα ή 

παρέχει υπηρεσίες σε επιχειρήσεις τροφίμων. Το πρότυπο είναι βασισμένο στην προσέγγιση του 

Codex HACCP με κάποιες καινοτομίες. Το πρότυπο είναι σχεδιασμένο για όλα τα τμήματα της 

αλυσίδας τροφίμων και όλα τα είδη των επιχειρήσεων,  όπως ήδη έχει  αναφερθεί  παραπάνω. 

Επιπροσθέτως,  το  ΕΛΟΤ ΕΝ  ISO  22000  έχει  σχεδιαστεί  ώστε  να  είναι  συμβατό  με  άλλα 

πρότυπα συστημάτων διαχείρισης όπως ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001, και ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001, ώστε 
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να  είναι  δυνατή  η  ενοποίηση  διαφορετικών  συστημάτων  διαχείρισης  σε  ένα  ενιαίο 

ολοκληρωμένο  σύστημα  διαχείρισης.  Τέλος  επιτρέπει  σε  μια  επιχείρηση  τροφίμων  να 

προγραμματίσει,  να  εφαρμόσει,  να  ενεργοποιήσει,  να  διατηρήσει  και  να  ενημερώσει  ένα 

σύστημα  για  να  παρέχει  ασφαλή  τελικά  προϊόντα,  δείχνοντας  πλήρη  συμμόρφωση  στις 

εφαρμοζόμενες  ελεγκτικές  απαιτήσεις.  Το  διεθνές  πρότυπο  ISO  22000  βασίστηκε  σε 

υφιστάμενα εθνικά πρότυπα όπως το ισχύον Ελληνικό πρότυπο  ΕΛΟΤ 1416:2000 «Σύστημα 

διαχείρισης της ασφάλειας  των τροφίμων – Ανάλυση κινδύνων και  κρίσιμα σημεία  ελέγχου 

(HACCP)» και στις εμπειρίες εφαρμογής τους.

Οι κυριότερες αλλαγές του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 σε σχέση με το ΕΛΟΤ 1416, είναι:

 επέκταση  του  πεδίου  εφαρμογής  του  προτύπου  για  να  περιληφθούν  όλες  οι 

επιχειρήσεις  της  αλυσίδας  τροφίμων  από  την  παραγωγή  ζωοτροφών  και  την  πρωτογενή 

παραγωγή  αλλά  και  οι  επιχειρήσεις  έμμεσα  εμπλεκόμενες  στην  αλυσίδα  τροφίμων,  όπως 

προμηθευτές  εξοπλισμών,  συσκευασιών,  παρασιτοκτόνων,  κτηνιατρικών  φαρμάκων, 

καθαριστικών/απολυμαντικών, που μπορεί να εισάγουν κινδύνους στην αλυσίδα τροφίμων με τα 

προμηθευόμενα υλικά ή υπηρεσίες.

 «Οι κίνδυνοι που απαιτούν έλεγχο» περιλαμβάνουν τους κινδύνους που διαχειρίζονται 

με CCP (κρίσιμα σημεία ελέγχου, ουσιαστικά με συνεχή ή παρακολούθηση με επαρκή 

συχνότητα  για  την  έγκαιρη  λήψη  διορθωτικών  ενεργειών)  αλλά  και  μέσω 

προαπαιτούμενων προγραμμάτων (παρακολούθηση με πιο αραιή συχνότητα). 

 Προβλέπονται  διαδικασίες  για  ανταπόκριση  σε  έκτακτα  περιστατικά  για  την 

αντιμετώπιση  κινδύνων  που  δεν  περιλαμβάνονται  συνήθως  στην  ανάλυση κινδύνων, 

όπως  κίνδυνοι  από  φυσικές  καταστροφές,  περιβαλλοντική  επιμόλυνση,  διακοπή 

ρεύματος, βιοτρομοκρατία ή πρωτοσέλιδα με αναντιστοιχία κινδύνων και πραγματικής 

διακινδύνευσης για τους καταναλωτές

 Πέραν  των  απαιτήσεων  για  την  εσωτερική  επικοινωνία  εντός  της  επιχείρησης, 

προστίθενται απαιτήσεις για την εξωτερική επικοινωνία, ανάμεσα στις επιχειρήσεις της 

αλυσίδας  τροφίμων  αλλά  και  με  αρχές  και  σχετικούς  με  την  ασφάλεια  τροφίμων 

οργανισμούς.

 Εναρμόνιση με άλλα πρότυπα για συστήματα διαχείρισης  όπως το ISO 9001:2000. 

Οι αλλαγές που προέκυψαν είναι  στη δομή του προτύπου,  προσθήκη της διεργασίας 

βελτίωσης,  παράθεση  συγκεκριμένων  εισερχομένων  και  αποτελεσμάτων  στην 

ανασκόπηση από τη διοίκηση και απαίτηση για μετρήσιμους στόχους στην πολιτική.
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Τα  κύρια χαρακτηριστικά του συστήματος παρατίθενται παρακάτω:

• Το πρώτο παγκόσμιο πρότυπο ασφάλειας τροφίμων.

• Εναρμονίζει τα προαιρετικά διεθνή πρότυπα.

• Περιέχει αποδεδειγμένα αποτελεσματικές αρχές διαχείρισης.

• Επιτρέπει μια κοινή κατανόηση του τι είναι σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων.

• Απαιτεί το νομικό έλεγχο της συμμόρφωσης.

• Ενσωματώνει ήδη υπάρχουσες ορθές πρακτικές.

• Υιοθετεί μια σειρά από Εσωτερικές και Εξωτερικές επιθεωρήσεις.

Οφέλη  από  την  εφαρμογή  ενός  Συστήματος  Διαχείρισης  Ασφάλειας  Τροφίμων  κατά 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 είναι μεταξύ άλλων:

• Η  επίτευξη  μεγαλύτερου  βαθμού  συμμόρφωσης  με  τις  νομοθετικές  απαιτήσεις  για 

ασφαλή τρόφιμα.

• Υπερνικά  πολλούς  από  τους  περιορισμούς  των  παραδοσιακών  προσεγγίσεων  στον 

έλεγχο ασφάλειας τροφίμων.

• Η πρόληψη των κινδύνων μέσα από τον προσδιορισμό τους.

• Η βελτιστοποίηση διαχείρισης πόρων. Βοηθώντας στη στόχευση ή τη διαχείριση των 

πόρων στο κρισιμότερο μέρος της λειτουργίας τροφίμων.

• Η μείωση των απωλειών τεχνογνωσίας.

• Η προστασία της επωνυμίας της επιχείρησης.

• Ο αποτελεσματικός έλεγχος των αλλαγών (νέα διεργασία /προϊόν).

• Η δυναμική επικοινωνία με άλλους οργανισμούς στην αλυσίδα τροφίμων, τις αρμόδιες 

αρχές και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.

• Η βελτίωση των διατμηματικών σχέσεων και γενικότερα της εσωτερικής επικοινωνίας.

• Η προώθηση του διεθνούς εμπορίου, με την εξίσωση του ελέγχου ασφάλειας τροφίμων 

και την αύξηση της εμπιστοσύνης ως προς την ασφάλεια των τροφίμων.

• Η ευελιξία.
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3.6 Διαχείριση αποβλήτων

Ο ελαιόκαρπος κατά την επεξεργασία του στα ελαιουργεία, δίνει ορισμένα υποπροϊόντα 

(ελαιοπυρήνας,  φύλλα  των  ελαιοδέντρων)  και  ταυτόχρονα  παράγονται  μεγάλες  ποσότητες 

υγρών αποβλήτων με μεγάλο βιολογικό φορτίο.

Στερεά απόβλητα

Τα στερεά απόβλητα συντίθεται από ένα μίγμα στερεών συστατικών, προερχόμενων από 

τον  ελαιόκαρπο  και  κουκούτσια  ελιάς.  Η  πάστα  αυτή  συλλέγεται  και  οδηγείται  σε 

εγκαταστάσεις εξαγωγής λαδιού από τον πυρήνα της ελιάς. Το υπόλοιπο λάδι, που προέρχεται 

από τα ξηρά υπολείμματα ή από τον πυρήνα, εξάγεται με τη χρήση εξανίου αφού πρώτα η πάστα 

έχει αποξηρανθεί στους 60ο  C. Από τη διαδικασία αυτή παράγονται ετησίως περίπου 170000 

τόνοι λαδιού και 1600000 πυρηνάκι το οποίο χρησιμοποιείται σαν καύσιμο .

Τα φύλλα μαζί με τους κλαδίσκους, μέχρι πριν από λίγα χρόνια, συνήθως παρέμεναν 

αναξιοποίητα και μόνο μια μικρή ποσότητά τους χρησιμοποιούταν ως ζωοτροφή, όσο ακόμη 

ήταν  σε  νωπή  κατάσταση.  Τα τελευταία  χρόνια,  μετά  από  σχετική  έρευνα  του  Ινστιτούτου 

Αμπέλου  Λαχανοκομίας  και  Ανθοκομίας  Ηρακλείου  άρχισε  η  αξιοποίησή  τους  με  την 

παρασκευή οργανοχουμικών εδαφοβελτιωτικών και υποστρωμάτων ανάπτυξης των φυτών.

Αέρια απόβλητα

Από την παραγωγική διαδικασία των ελαιοτριβείων, τα αέρια απόβλητα που παράγονται είναι τα 

καυσαέρια τόσο από την καύση του ελαιοπυρήνα, όσο και αυτά από τα μηχανήματα εσωτερικής 

καύσης. Μπορούμε να τα θεωρήσουμε αμελητέα χωρίς να υποεκτιμήσουμε την επιβάρυνση που 

επιφέρουν στην ατμόσφαιρα. Αυτό δικαιολογείται αν λάβουμε υπόψη τα εξής:

• Τα ελαιοτριβεία σε πολύ μεγάλο ποσοστό χωροθετούνται εκτός των αστικών περιοχών 

και  έτσι  δεν  κινδυνεύουν  κατοικημένες  περιοχές  από  τους  αέριους  ρύπους  που 

ενδεχόμενα εκπέμπονται.

• Οι ποσότητες των αέριων αποβλήτων είναι πολύ μικρές σε σχέση με τον τεράστιο όγκο 

του  ατμοσφαιρικού  αποδέκτη  και  επομένως  η  επιβάρυνση  που  επιφέρουν  σε  αυτόν 

μπορεί να θεωρηθεί αμελητέα.

Υγρά απόβλητα

Τα υγρά απόβλητα των ελαιουργείων, που αλλιώς ονομάζονται κατσίγαρος, προέρχονται 

από το νερό και τα μαλακά μέρη της ελιάς. Επίσης προέρχονται από το πλύσιμο των ελιών, των 

μηχανημάτων  και  των  χώρων  ενός  ελαιοτριβείου.  Η  χρήση  νερού  κατά  την  παραγωγική 

διαδικασία ποικίλει ανάλογα με τον τύπο του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται και οι ποσότητες 
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του νερού που αντιστοιχούν στην πλύση των παραγωγικών διατάξεων  και  σε  γενική  χρήση 

εξαρτώνται από την πρακτική που ακολουθείται σε κάθε ελαιοτριβείο.

Τα  χαρακτηριστικά  των  αποβλήτων  (όγκος  ανά  μονάδα  μάζας  ελαιοκάρπου  που 

υποβάλλεται σε επεξεργασία και περιεκτικότητάς τους σε διάφορα συστατικά) εξαρτώνται από 

την ολική χρήση νερού, την περιεκτικότητα του ελαιοκάρπου σε φυτικά υγρά, το ποσοστό των 

φυτικών  υγρών  που  μεταφέρεται  στα  απόβλητα  και  την  υγρασία  του  ελαιοπυρήνα,  την 

περιεκτικότητα  των διάφορων συστατικών  στα φυτικά  υγρά και  τέλος  από το  ποσοστό του 

ελαιολάδου  και  των  στερεών  στην  ελαιοζύμη  που  δε  διαχωρίζονται  κατά  την  παραγωγική 

διαδικασία αλλά συμπαρασύρονται στο ρεύμα των αποβλήτων.

Η  Οδηγία  Πλαίσιο  2000/60  (Προστασία  και  Διαχείριση  των  Υδάτων)  απαιτεί  την 

ανάπτυξη σχεδίων διαχείρισης των υδάτων σε επίπεδο λεκάνης απορροής και παράκτιας ζώνης 

καθώς  και  δράσεις  αποκατάστασης  για  την  βελτίωση  της  ποιότητας  του  νερού  και  της 

οικολογικής ποιότητας των επιφανειακών υδάτων, των υπογείων υδάτων και των υδάτων της 

παράκτιας ζώνης. Μέχρι σήμερα λόγω της παντελούς έλλειψης ολοκληρωμένων και βιώσιμων 

σχεδίων  διαχείρισης,  οι  περιβαλλοντικές  τεχνολογίες  είχαν  εφαρμοστεί  μεμονωμένα  και 

σποραδικά,  μη  λαμβάνοντας  υπόψη  τις  επιπτώσεις  σε  μεγαλύτερη  κλίμακα  και  κυρίως  σε 

ολόκληρη τη λεκάνη απορροής.

Υπάρχει  άμεση  ανάγκη  να  ενσωματωθεί  ο  σχεδιασμός  τεχνολογιών  αποκατάστασης 

περιβάλλοντος με τα σχέδια διαχείρισης υδάτων λεκάνης απορροής και  παράκτιας ζώνης.  Η 

επιλογή, ο σχεδιασμός και η εφαρμογή τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον για τη μείωση 

της σημειακής και διάχυτης ρύπανσης από αγροτικές περιοχές πρέπει να γίνεται σε συνάρτηση 

με την ανάπτυξη των σχεδίων διαχείρισης υδάτων της λεκάνης απορροής.

Τα  υγρά  απόβλητα  των  ελαιοτριβείων  παρουσιάζουν  μεγάλο  ενδιαφέρον  από 

περιβαλλοντικής άποψης, καθώς έχουν διπλό ρόλο: είναι μία πηγή για ανάκτηση και ταυτόχρονα 

ένα απόβλητο προς διαχείριση.  Τα  YAE  παράγονται σε μεγάλες ποσότητες και έχουν υψηλό 

οργανικό φορτίο,  αιωρούμενα στερεά και λιπίδια. Για την εύρεση αποδοτικών, και από άποψη 

κόστους,  εναλλακτικών μεθόδων διαχείρισης,  διάφορες μέθοδοι,  αλλά και συνδυασμοί αυτών, 

έχουν  εφαρμοστεί, συμπεριλαμβανομένου  χημικών,  μηχανικών,  φυσικών,  βιολογικών  και 

θερμικών μεθόδων.

Παρόλο  που  μία  αποδοτική  και  ταυτόχρονα  οικονομική  εναλλακτική  μέθοδος 

διαχείρισης ΥΑΕ δεν έχει προταθεί ακόμη,  ωστόσο η αποθήκευση και η εξάτμιση σε λίμνες 

είναι  η  πιο  κοινή  μέθοδος  επεξεργασίας  των  ΥΑΕ.  Σύμφωνα  με  αυτή  την  εφαρμογή,  τα 

απόβλητα αποθηκεύονται σε λίμνες κατά τη διάρκεια λειτουργίας του  ελαιοτριβείου,  η οποία 

διαρκεί  περίπου  3  μήνες,  και  το  υγρό  κλάσμα  εξατμίζεται  στη  διάρκεια  της  καλοκαιρινής 
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περιόδου.  Το κύριο μειονέκτημα αυτής της επιλογής είναι η απαίτηση μεγάλων εκτάσεων,  η 

δυσοσμία,  που προκαλείται από τις εκπομπές πτητικών οργανικών ενώσεων,  και η ενοχλητική 

σκνίπα.

Τα  κυριότερα  προβλήματα  διαχείρισης  των  ΥΑΕ,  που  εμφανίζονται  στη  χώρα  μας 

οφείλονται:

• Στη θεαματική αύξηση παραγωγής ελαιολάδου,  και συνεπώς υγρών αποβλήτων,  όπως 

και σε όλες τις Μεσογειακές ελαιοπαραγωγικές χώρες. Στην Ελλάδα η ετήσια παραγωγή 

ελαιολάδου τετραπλασιάστηκε τα τελευταία 40 χρόνια. Η αύξηση αυτή στην παραγωγή 

οδήγησε, όπως ήταν φυσικό, και στην αντίστοιχη αύξηση των παραγόμενων αποβλήτων.

• Στην ανεπάρκεια  εγκαταστάσεων  διαχείρισης.  Η οξύτητα  του  προβλήματος  διάθεσης 

των ΥΑΕ, ώθησε πολύ την έρευνα στην εξεύρεση λύσεων,  αρχικά σε εργαστηριακό 

επίπεδο και στην συνέχεια σε διάφορες πιλοτικές εγκαταστάσεις.

Παρακάτω  παρατίθενται  ορισμένοι  τρόποι  διαχείρισης  των  υγρών  και  λοιπών 

αποβλήτων της ελαιοκομίας. 

Αερόβια βιολογική επεξεργασία

1. Ανάπτυξη  ζυμών  -  Πραγματοποιήθηκε  για  πρώτη  φορά  στην  Ισπανία,  όταν 

παρατηρήθηκε η ικανότητα παραγωγής μονοκυτταρικών πρωτεϊνών από τα ΥΑΕ με τη 

βοήθεια της ζύμης Candida utilis. Ο μικροοργανισμός μετατρέπει τα σάκχαρα των ΥΑΕ 

κατά 50% σε πρωτεΐνες αδιάλυτες,  οι οποίες είναι κατάλληλες  για διατροφή ζώων,  και 

λόγω της υψηλής περιεκτικότητας τους σε ουσιώδη αμινοξέα, αλλά και σε βιταμίνες Β, 

μπορούν να ανταγωνιστούν το αλεύρι της σόγιας. Μειονέκτημα της τεχνικής αποτελεί το 

υψηλό κόστος παραγωγής, καθώς και η ταχεία αποικοδόμηση των σακχάρων, κατά την 

διάρκεια της αποθήκευσης του ελαιοκάρπου. Στην Ισπανία έχουν γίνει μελέτες, οι οποίες 

αφορούν  τη  χρησιμοποίηση  των  απόνερων  ως  υπόστρωμα  ανάπτυξης  της  ζύμης 

Torulopsis  utιlis για  τη χρησιμοποίησή της  στη  βιομηχανία  τροφίμων.  Για  το  σκοπό 

αυτό, μόνο θειούχο αμμώνιο προστίθεται στο νερό καθότι τα υπόλοιπα μεταλλικά άλατα, 

περιέχονται σε σημαντικές ποσότητες στα ΥΑΕ.

2. Αερόβιος  βιολογικός  καθαρισμός  των  ΥΑΕ  -  Χρησιμοποιήθηκαν  οξειδωτικοί 

οργανισμοί με σκοπό τη διάσπαση του οργανικού φορτίου των ΥΑΕ. Η μέθοδος απέτυχε 

λόγω της υψηλής περιεκτικότητας των ΥΑΕ σε οργανική ουσία και στο υψηλό κόστος 

της  απαιτούμενης  ενέργειας  για  τη  διάσπαση  της.  Αναλυτικότερα,  για  την  αερόβια 
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διάσπαση  1kg  BOD5 απαιτείται  κατανάλωση  ηλεκτρικής  ενέργειας  1kWh.  Ένα 

κλασσικό  ελαιοτριβείο  με  δυναμικότητα  1tn  ελαιοκάρπου  ανά  ώρα  και  παραγωγή 

0.65m3 YAE/h (με μέση BOD5 95kg/m3) απαιτεί περίπου 617kW ανά 10ωρο. Ενώ ένα 

φυγοκεντρικό με δυναμικότητα 2tn ανά ώρα και παραγωγή 2m3 ανά ώρα απαιτεί (με 

μέση BOD 42 Κg/m3) περίπου 840kWh ανά 10ωρο. 

3. Βιολιπασματοποίηση - Σκοπός της βιολιπασματοποίησης είναι η παραγωγή λιπάσματος 

και  βελτιωτικού  εδάφους  από  τα  ΥΑΕ έχοντας  υπόψη  την  ανάγκη  που  υπάρχει  για 

βελτίωση και εμπλουτισμό των εδαφών της χώρας μας με οργανική ουσία, τις απαιτήσεις 

των  φυτών  σε  θρεπτικά  συστατικά  και  τις  δυνατότητες  των  μικροοργανισμών  του 

εδάφους.

Η έρευνα απέδειξε ότι τα ΥΑΕ υπό αερόβιες συνθήκες εμπλουτισμού ευνοούσαν την 

εκλεκτική  επικράτηση  αζωτοδεσμευτικών  βακτηρίων  του  γένους  Azotobacter.  Η 

μεθοδολογία περιλαμβάνει  δυο στάδια.  Στο πρώτο στάδιο,  τα ΥΑΕ υποβάλλονται σε 

κατεργασία εξουδετέρωσης της οξύτητας τους με υδροξείδιο του ασβεστίου, CaO.  Στο 

δεύτερο  στάδιο  το  επεξεργασμένο  ρευστό  υφίσταται  επεξεργασία  εμβολίου  με  το 

κατάλληλο στέλεχος  Azotobacter  και συγχρόνως αερισμό,  για χρόνο 3-5  ημέρες.  Μετά 

την επεξεργασία τα ΥΑΕ έχουν μετατραπεί σε ένα παχύρρευστο,  καστανοκίτρινο υγρό 

με pH 7.5-8.0, πλούσιο σε αζωτοδεσμευτικούς πληθυσμούς κατάλληλο για την βελτίωση 

του  εδάφους.  Δοκιμές  λίπανσης  σε  καλλιέργειες  αμπελιού,  ελιάς  και  πατάτας  με  το 

βιολίπασμα  προϊόν  της  επεξεργασίας  των  ΥΑΕ  με  στέλεχος  του  αζωτοδεσμευτικού 

βακτηρίου Azotobacter, έδωσαν ενθαρρυντικά προκαταρκτικά αποτελέσματα

4. Χρησιμοποίηση  των  ΥΑΕ  για  παραγωγή  compost  -  Ο  όρος  κομποστοποίηση 

(composting)  αναφέρεται  στη  βιολογική  οξειδωτική  διαδικασία  αποικοδομήσεως  και 

σταθεροποίησης  οργανικών  υλικών  υπό  συνθήκες  που  οδηγούν  στην  ανάπτυξη 

θερμοκρασιών άνω των  45οC. Το τελικό προϊόν πρέπει  να είναι  αρκετά σταθερό για 

αποθήκευση  και  εφαρμογή  στο  έδαφος  χωρίς  να  έχει  ανεπιθύμητες  περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις.

Η  δυνατότητα  παραγωγής  compost  έχει  δοκιμαστεί  με  την  ανάμιξη  των  ΥΑΕ  με 

αγροτικά,  δασικά,  ανθρώπινα  υπολείμματα  ή  και  με  εκχυλισμένο  ελαιοπυρήνα.  Στα 

μειονεκτήματα της μεθόδου συγκαταλέγεται η ανάγκη πλήρους και αυτοματοποιημένου 

ελέγχου των συνθηκών που επηρεάζουν την διαδικασία όπως θερμοκρασία, υγρασία και 

αναλογία O2/CO2, που αυξάνουν σημαντικά το κόστος της εφαρμογής.
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5. Χρησιμοποίηση των ΥΑΕ σε καλλιέργεια εδώδιμων μανιταριών - Έχει επιτευχθεί η 

βιοαποδόμηση υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείων με τη χρήση βασιδιομυκήτων λευκής 

σήψης του γένους  Pleurotus,  με αποτέλεσμα τον αποχρωματισμό τους, τη μείωση της 

φυτοτοξικής τους δράσης, και με ταυτόχρονη παραγωγή βιομάζας η οποία μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί  ως  ζωοτροφή,  ή εδώδιμων μανιταριών.  Σαν υπόστρωμα καλλιέργειας 

των  μανιταριών  χρησιμοποιήθηκε  ελαιοπυρήνας,  στον  οποίο  για  την  αύξηση  της 

υγρασίας και των απαραίτητων θρεπτικών συστατικών, προσθέτονταν ΥΑΕ. 

Αναερόβια επεξεργασία 

1. Αναερόβια ζύμωση των ΥΑΕ για την παραγωγή βιοαερίου (βιομεθανοποίηση)

Με  την  μέθοδο  αυτή  επιδιώκεται  με  αναερόβιες  διαδικασίες  ο  καθαρισμός  των 

αποβλήτων και παράλληλα η ανάκτηση ενέργειας με τη μετατροπή των οργανικών υλικών σε 

μεθάνιο. Η  αναερόβια  επεξεργασία  θεωρείται  μέθοδος  κατάλληλη  για  την  επεξεργασία 

αποβλήτων  με  υψηλό  ρυπαντικό  φορτίο  (COD  5000-40.000mg/L)  ενώ  αντίθετα  η  αερόβια 

επεξεργασία  συνήθως  είναι  αποδοτικότερη  σε  απόβλητα  με  μικρότερη  συγκέντρωση  από 

5000ppm COD.

Οι  διεργασίες  της  αναερόβιας  χώνευσης  λαμβάνουν  μέρος  σε  βιοαντιδραστήρες.  Τα 

βακτήρια που λαμβάνουν μέρος είναι κυρίως οξεογόνα και μεθανογόνα τα οποία αναπτύσσονται 

στη μεσόφιλη και θερμόφιλη φάση και σε pH 6-9.

Στην  Ελλάδα  προσπάθεια  παραγωγής  βιοαερίου  με  αναερόβια  ζύμωση 

πραγματοποιήθηκαν  από  Μπαλή  και  Γεωργακάκη.  Στην  πρώτη  περίπτωση  τα  συνολικά 

απόβλητα των ελαιουργείων υποβάλλονται σε αναερόβια ζύμωση με αντιδραστήρες αναρροής, 

χωρίς κατεργασία με ασβέστη για τη ρύθμιση του pH και την αφαίρεση της ελαιώδους φάσεως. 

Διαπιστώθηκε  αποικοδόμηση του  αρχικού  ρυπαντικού  φορτίου  κατά  75-80%  και  παραγωγή 

895m3 μεθανίου από  50tn  υγρών αποβλήτων ημερησίως.  Αντίστοιχα κατά την περίοδο  1991-

1993 μελετήθηκε η λειτουργία και απόδοση δυο τύπων αναερόβιων χωνευτήρων στη μεσόφιλη 

περιοχή των 35οC με παράλληλη παραγωγή βιοαερίου. Το παραγόμενο βιοαέριο θα μπορούσε να 

καλύψει ανάγκες θέρμανσης θερμοκηπίων. 

Μια άλλη πατέντα επεξεργασίας αποβλήτων ανέπτυξαν οι Καστανάς και Μπόσκου. Η 

συγκεκριμένη  μέθοδος  αφορά  το  διαδοχικό  φιλτράρισμα  του  κατσίγαρου  (υγρό  απόβλητο 

ελαιοτριβείου)  μέσα  από  επιλεγμένα  πολυμερή  υλικά.  Ο σκοπός  της  εργασίας  ήταν  διττός. 

Πρώτον, να μειωθεί  το περιεχόμενο του υγρού αποβλήτου σε πολυφαινόλες  καθιστώντας το 

κατάλληλο για άρδευση. δεύτερον, από τα υλικά όπου έγινε το φιλτράρισμα να γίνει ανάκτηση 
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πολυφαινολών προστιθέμενης αξίας για τη χρησιμοποίηση τους σε φαρμακευτικά ή καλλυντικά 

σκευάσματα.

Αντίστοιχα στοιχεία από την Ισπανία αναφέρουν την δυνατότητα μείωσης κατά 80% του 

οργανικού φορτίου  (εκφρασμένο σε BOD5)  παράγοντας παράλληλα  0,855m3 βιοαερίου  (80% 

CH4 και  20%  CO2)  ανά  Κg  περιοριζόμενου  BOD5.  Η  παραγόμενη  ενέργεια  θεωρητικά 

υπερκαλύπτει  τις  ενεργειακές  ανάγκες  του  ελαιουργείου  και  της  εγκατάστασης 

βιομεθανοποίησης.

Τα  υγρά  απόβλητα  των  ελαιουργείων  είναι  κατάλληλα  για  αναερόβια  επεξεργασία, 

καθώς το ρυπαντικό φορτίο αποτελείται από οργανικές και διαλυτές ενώσεις,  όπως σάκχαρα, 

πηκτίνη,  κλπ..  Όμως,  η  παραγωγή  μεθανίου  (methanogenesis)  συχνά παρεμποδίζεται  στη 

βιολογική επεξεργασία των υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείων.  Οι υψηλές συγκεντρώσεις  COD 

και BOD5 (πάνω από 7g/L),  η έλλειψη αζώτου και φωσφόρου, η παρουσία πολυφαινολών και 

λιπαρών  οξέων  στα  υγρά  απόβλητα προκαλούν  αστάθεια  στο  μεταβολισμό  των 

μικροοργανισμών και συμβάλλουν στη συσσώρευση πτητικών λιπαρών οξέων.

Στα μειονεκτήματα των διάφορων μεθόδων παραγωγής βιοαερίου συγκαταλέγονται,  η 

ανάγκη  χρησιμοποίησης  εξοπλισμού  και  εγκαταστάσεων  υψηλού  κόστους επένδυσης,  η 

απαίτηση  εξειδικευμένου  προσωπικού  για  την  συνεχή  ρύθμιση  των καταλλήλων  συνθηκών 

ομαλής λειτουργίας της αναερόβιας ζύμωσης (ρύθμιση pH στην περιοχή δράσης των βακτηρίων, 

θερμοκρασίας μεταξύ 30-38ο C κ.α.).

2. Κατεργασία με οξείδιο ή υδροξείδιο του ασβεστίου (CaO ή Ca(OH)2)

Η μέθοδος που συνίσταται μέχρι σήμερα για τη μείωση του ρυπαντικού φορτίου  των 

αποβλήτων  των  ελαιοτριβείων  περιλαμβάνει  εξουδετέρωση  της  οξύτητας  σε  συνδυασμό  με 

κροκίδωση και στη συνέχεια καθίζηση. Με τη μέθοδο αυτή επιτυγχάνεται καθαρισμός των ΥΑΕ 

σε ποσοστό 60-70%.

Η  εξουδετέρωση  και  η  κροκίδωση  μπορούν  να  γίνουν  με  προσθήκη  ασβέστη  (lime 

slurry)  σε σηπτική δεξαμενή συγκρατήσεως  30΄–60΄,  εφοδιασμένη με μηχανική ανάδευση.  Η 

προσθήκη του ασβέστη εξουδετερώνει τα οξέα και αυξάνει την τιμή pH. Τα κατακρημνισμένα 

άλατα συμπαρασύρουν ποσοστό των διαλυμένων ή σε αραίωση οργανικών ουσιών και τελικά 

επιτυγχάνεται η μείωση του ρυπαντικού φορτίου και μερικός αποχρωματισμός του. 

Το απόβλητο στη συνέχεια μεταφέρεται σε δεξαμενή καθίζησης και αφήνεται σε ηρεμία 

για  2  ώρες  τουλάχιστον,  με  σκοπό  την  καθίζηση  των  αιωρούμενων  συστατικών.  Η  λάσπη 

αφαιρείται συνεχώς και διατίθεται άμεσα στους αγρούς.
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3. Χρήση λιμνών επεξεργασίας ή εξατμισοδεξαμενών

Οι λίμνες εξάτμισης αποτελούν μία από τις παλαιότερες μεθόδους για την επεξεργασία 

των υγρών αποβλήτων. Η μέθοδος της φυσικής εξάτμισης σε δεξαμενές έχει επικρατήσει στην 

Κρήτη. Η εξέλιξη αυτή υπήρξε απόρροια της συνεχούς αυξανόμενης πίεσης για περιορισμό της 

ρύπανσης ιδίως σε τουριστικές περιοχές και της βραδυπορίας που παρουσίασε η έρευνα στην 

ανάπτυξη και εφαρμογή, οικονομικά και περιβαλλοντικά, βιώσιμης τεχνολογίας διαχείρισης των 

ΥΑΕ.

Το  κύριο  μειονέκτημα  των  λιμνών  εξάτμισης  είναι  οι  μεγάλες  επιφάνειες  που 

απαιτούνται  και  η  μεγάλη  περίοδος  επεξεργασίας  που  διαρκεί  περισσότερο  από  60 ημέρες. 

Σήμερα οι λίμνες εξάτμισης χρησιμοποιούνται για αποθήκευση και εξάτμιση του ύδατος,  ενώ 

παράλληλα έχουμε και διαχωρισμό των στερεών από την υγρή φάση με καθίζηση. Το μέγιστο 

ποσοστό εξάτμισης μπορεί να φθάσει σε τιμές  1 m3  ανά  1 m2  κατά τη διάρκεια ενός μήνα. 

Μετά την εξάτμιση των υγρών αποβλήτων,  τα στερεά που απομένουν χρησιμοποιούνται  ως 

λίπασμα. Οι λίμνες εξάτμισης είναι απλές εφαρμογές, χαμηλού κόστους, αλλά υπάρχει κίνδυνος 

ρύπανσης του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα εάν η μόνωση της λεκάνης δεν είναι σωστή ή εάν 

υπάρξει  κάποια  διαρροή.  Κύριο  μειονέκτημα  της  μεθόδου  είναι  η  έντονη  δυσοσμία  που 

αναδύεται από τα υγρά  απόβλητα,  η οποία είναι  αντιληπτή σε μεγάλη απόσταση.  Ο ρυθμός 

εξάτμισης εξαρτάται από το κλίμα και μπορεί να διαρκέσει μερικές εβδομάδες.  Στο τέλος της 

διαδικασίας παραμένει μια ελαιούχος και υγρή λάσπη.

Θερμικές μεθόδοι

Πραγματοποιείται εξάτμιση των ΥΑΕ σε συγκρότημα πολυβάθμιων συμπυκνωτών, όπου 

τελικά περιορίζει τον όγκο τους κατά  75%.  Παράλληλα επιτυγχάνεται η επαναχρησιμοποίηση 

του εξατμισμένου συμπυκνωμένου νερού στο ίδιο ελαιοτριβείο και επανάκτηση ελαιολάδου που 

περιέχεται στα ΥΑΕ σε ποσοστό 0.1-0.3%. Η μέθοδος της θερμικής συμπύκνωσης δεν ξεπέρασε 

το πειραματικό στάδιο λόγω τεχνικών δυσκολιών και υψηλού λειτουργικού κόστους.
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4. Διερεύνηση πληροφοριακών αναγκών

4.1 Στόχοι έρευνας και καθορισμός πληθυσμού

Η ελιά καλλιεργείται  εδώ και αιώνες στις  παραμεσόγειες  χώρες και  επεξεργασία της 

αποτελεί βασική οικονομική δραστηριότητα για τις χώρες αυτές, λόγω της σπουδαιότητας του 

παραγόμενου  ελαιολάδου  και  των  βρώσιμων  ελιών.   Και  τα  δύο  προϊόντα  της  ελιάς 

χρησιμοποιούνται κατά κόρον στην ανθρώπινη διατροφή, λόγω της ευκολίας χρήσης τους και 

της υψηλής βιολογικής αξίας που έχουν. 

Σκοπός της εργασίας ήταν η διαμόρφωση προτάσεων σχετιζομένων με την ανάπτυξη 

κατάλληλων υπηρεσιών πληροφόρησης για τους ελαιοπαραγωγούς της Κέρκυρας. Αντικείμενο 

της μελέτης αποτελεί η διερεύνηση αναγκών τεχνικής κατάρτισης για τους ελαιοπαραγωγούς 

της Κέρκυρας.

Η  μεθοδολογία  που  ακολουθήθηκε  ήταν  η  δημιουργία  ερωτηματολογίου,  το  οποίο 

περιλαμβάνει 14 ερωτήσεις, αφορά τους ελαιοπαραγωγούς της Κέρκυρας και περιλαμβάνει τα 

εξής πεδία: τα γενικά στοιχεία για τον ερωτώμενο,  την ανάγκη για πληροφόρηση, τις  πηγές 

πληροφόρησης, τα εμπόδια στην αναζήτηση πληροφορίας, την ικανοποίηση από τη δυνατότητα 

αναζήτησης πληροφοριών και τέλος τις προτάσεις  για την βελτίωση της πληροφόρησης των 

παραγωγών. 

Στην  συνέχεια  έγινε  συλλογή  και  καταγραφή  των  δεδομένων  και  ακολούθησε  η 

διεξαγωγή των αποτελεσμάτων. 

4.2 Μεθοδολογία

4.2.1 Σύνταξη ερωτηματολογίου

Η έρευνα διεξάγεται στο πλαίσιο μελέτης που αφορά την ελιά και το ελαιόλαδο για το 

πρόγραμμα ADROLIVE του Ιόνιου Πανεπιστήμιου

Για  την  συγκεκριμένη  έρευνα  συντάχθηκε  ερωτηματολόγιο  τριών  (3)  σελίδων.  Στην 

πρώτη σελίδα αναφέρεται ο τίτλος της έρευνα «Διερεύνηση της πληροφοριακής συμπεριφοράς 

των  παραγωγών  ελαιολάδου  στην  Ελλάδα»  και  οι  συμβαλλόμενοι  φορείς.  Ακολουθεί  ένα 

σύντομο  μήνυμα  προς  τους  ελαιοπαραγωγούς  όπου  τους  ενημερώνει  για  την  συγκεκριμένη 

έρευνα και δίνει κάποιες οδηγίες για την σωστή συμπλήρωσή του. 

Το ερωτηματολόγιο χωρίζεται στους εξής τομείς:

• το Α κομμάτι που σχετίζεται με στοιχεία σχετικά με το προφίλ του παράγωγου όπως τον 

χώρο εργασίας, την ηλικία, το κύριο επάγγελμα του παραγωγού, τις δραστηριότητες, την 
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εξειδίκευση στην παράγωγη ελαιολάδου, εάν είναι μέλος κάποιας κλαδικής ένωσης και 

την ποσότητα ετήσιας παραγωγής. 

• το Β κομμάτι αφορά την ανάγκη για πληροφόρηση και ζήτα από τους παραγωγούς να 

αναφέρουν  τους  πιο  σημαντικούς  παράγοντες  που  τους  ωθούν  στην  αναζήτηση 

πληροφοριών. 

• το Γ κομμάτι αφορά τις πηγές πληροφόρησης και έχει 3 ερωτήματα που ζητούνται: ποιες 

πήγες χρησιμοποιούνται για αναζήτηση πληροφόρησης, πόσο ικανοποιημένοι είναι από 

αυτές και την συχνότητα χρήσης του διαδικτύου για αναζήτηση πληροφόρησης. 

• το Δ κομμάτι αφορά τα εμπόδια στην αναζήτηση πληροφόρησης, 

• το  Ε  κομμάτι  ζητά  πόσο  ικανοποιημένοι  είναι  από  τη  δυνατότητα  αναζήτησης 

πληροφόρησης και 

• το ΣΤ κομμάτι αφορά προτάσεις για την βελτίωση της πληροφόρησης  των παραγώγων. 

• Τέλος  υπάρχει  χώρος όπου μπορεί  όποιος  θέλει  να σημειώσει  κάποια άλλη πρόταση 

σχετικά με την πληροφόρηση των παραγώγων και ευχαριστίες για την συνεργασία τους. 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗΣ 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Με τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου προσδιορίζουμε τις ανάγκες πληροφόρησης των παραγωγών ελαιόλαδου 
σε θέματα που αφορούν στην παραγωγή και επεξεργασία ελαιόλαδου και άλλων ελαιοκομικών προϊόντων. Σκοπός 
της  έρευνας  είναι  η  διαμόρφωση  προτάσεων  σχετιζομένων  με  την  ανάπτυξη  κατάλληλων  υπηρεσιών 
πληροφόρησης.  Για  την  επεξεργασία  και  την  ανάλυση  των  ερωτηματολογίων  θα  τηρηθεί  ανωνυμία.  Για 
οποιαδήποτε  διευκρίνιση  ή  συμπληρωματική  πληροφορία  παρακαλώ  όπως  επικοινωνήσετε  με  τον  Πέτρο 
Κωσταγιόλα στο 26610-87402 η στο 6944456336.

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΩΤΩΜΕΝΟ
A1. ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συνεταιριστικό ελαιοτριβείο
Ιδιωτικό ελαιοτριβείο
Πυρηνελαιουργείο
Επιχείρηση επεξεργασίας επιτραπέζιας ελιάς
Επιχείρηση τυποποίησης επιτραπέζιας ελιάς
Τυποποιητήριο ελαιολάδου
Ένωση αγροτικών συνεταιρισμών  
Άλλο να συμπληρωθεί:
Α2. ΗΛΙΚΙΑ
<30 ΕΤΩΝ 30-40 ΕΤΩΝ 40-50 ΕΤΩΝ 50-60 ΕΤΩΝ >60 ΕΤΩΝ
Α3. ΚΥΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ
Αγρότης
Ελεύθερος Επαγγελματίας
Ιδιωτικός υπάλληλος
Δημόσιος Υπάλληλος 
Συνταξιούχος
Άλλο (να συμπληρωθεί):
A4. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Παραγωγή ελαιολάδου
Επεξεργασία και τυποποίηση ελαιολάδου
Εμπόριο ελαιολάδου
Επεξεργασία και τυποποίηση πυρηνέλαιου
Τυποποίηση και εμπόριο ελιάς
Άλλη (να συμπληρωθεί):

Α5. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ
ΝΑΙ ΟΧΙ

A6. ΜΕΛΟΣ ΚΑΠΟΙΑΣ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΣΕΒΙΤΕΛ (Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τυποποίησης Ελαιολάδου
ΕΣΒΙΤΕ (Ελληνικός Σύνδεσμος Βιοτεχνών Τυποποίησης Ελαιολάδου)
Ελ3Π (Ελαιοκομικά Προϊόντα Πιστοποιημένης Ποιότητας)
ΣΕΛΕ (Σύνδεσμος Ελληνικών Ελαιουργείων)
ΠΕΜΕΤΕ (Πανελλήνια Ένωση Μεταποιητών-Τυποποιητών Επιτραπέζιας Ελιάς)
ΣΠΕΛ (Σύνδεσμος Πυρηνελαιουργών Ελλάδας)
Άλλο (να συμπληρωθεί):
Α7. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:
Επιτραπέζιας ελιάς
Τυποποιημένης επιτραπέζιας ελιάς
Ελαιολάδου
Τυποποιημένου Ελαιολάδου
Πυρηνέλαιου
Άλλο (να συμπληρωθεί):

Β. ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
ΠΟΣΟ  ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ  ΕΙΝΑΙ  ΓΙΑ  ΕΣΑΣ  ΟΙ  ΠΑΡΑΚΑΤΩ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ  ΠΟΥ  ΣΑΣ  ΩΘΟΥΝ  ΣΤΗΝ  
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα: 1=διαφωνώ απόλυτα, μέχρι 5=συμφωνώ απόλυτα 1 2 3 4 5 ΔΓ/

ΔΑ
Xρήση νέων τεχνολογιών
Χρήση Internet 

σελ. 170



Διατροφική αξία ελαιολάδου /επιτραπέζιας ελιάς
Διαχείριση λυμάτων και περιβαλλοντική νομοθεσία
Συστήματα διαχείρισης ποιότητας
Συστήματα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων
Πιστοποίηση συστημάτων παραγωγής και τυποποίησης
Συστήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης γεωργίας
Βιοκαλλιέργεια ελιάς
Επεξεργασία –Τυποποίηση-Διακίνηση ελαιοκομικών προιόντων
Εξαγωγή ελαιολάδου/επιτραπέζιας ελιάς
Επικαιροποίηση γνώσεων
Oικολογικά προβλήματα
Aνακύκλωση και αξιοποίηση των λυμάτων
Διαφήμιση προϊόντων ελαιολάδου 
Προώθηση και την προβολή του ελαιολάδου στις αγορές
Άλλο (να συμπληρωθεί):

Γ. ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
Γ1. ΠΟΙΕΣ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΓΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα: 1=διαφωνώ απόλυτα, μέχρι 5=συμφωνώ απόλυτα 1 2 3 4 5 ΔΓ/

ΔΑ
Προσωπική βιβλιοθήκη
Δημόσια βιβλιοθήκη
Επικοινωνία με συναδέλφους / ειδικούς
Από ανεξάρτητους συμβούλους ποιότητας
Πληροφοριακές βάσεις δεδομένων ( πχ ΕΔΟΕΕ, infoil)
Ψηφιακές μηχανές αναζήτησης ( πχ google )
Ιστοσελίδες οργανισμών (πχ. ΕΔΟΕΕ, ΣΕΒΙΤΕΛ, ΠΑΣΕΓΕΣ )
Διεθνείς οργανισμοί (Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου COOI)
Ηλεκτρονικά φυλλάδια/εφημερίδες (πχ infoil)
Κλαδικά περιοδικά/φυλλάδια
Οδηγοί/ Εγχειρίδια επαγγελματικής κατάρτισης (ΟΓΕΕΚΑ «ΔΗΜΗΤΡΑ»)
Δημόσιους φορείς (ΕΦΕΤ, ΥΠΑΑΤ, ΟΠΕΓΕΠ, ...)
Συνέδρια / σεμινάρια / ημερίδες παραγωγών
Δίκτυο για τη δια βίου κατάρτιση και αναβάθμιση (Agro-Training Net)
Άλλο (να συμπληρωθεί):

Γ2. ΠΟΣΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΕΙΣΤΕ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ
επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα: 1=διαφωνώ απόλυτα, μέχρι 5=συμφωνώ απόλυτα 1 2 3 4 5 ΔΓ/

ΔΑ
Προσωπική βιβλιοθήκη
Δημόσια βιβλιοθήκη
Επικοινωνία με συναδέλφους / ειδικούς
Από ανεξάρτητους συμβούλους ποιότητας
Πληροφοριακές βάσεις δεδομένων ( πχ ΕΔΟΕΕ, infoil)
Ψηφιακές μηχανές αναζήτησης ( πχ google )
Ιστοσελίδες οργανισμών (πχ. ΕΔΟΕΕ, ΣΕΒΙΤΕΛ, ΠΑΣΕΓΕΣ )
Διεθνείς οργανισμοί (Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου COOI)
Ηλεκτρονικά φυλλάδια/εφημερίδες (πχ infoil)
Κλαδικά περιοδικά/φυλλάδια
Οδηγοί/ Εγχειρίδια επαγγελματικής κατάρτισης (ΟΓΕΕΚΑ «ΔΗΜΗΤΡΑ»)
Δημόσιους φορείς (ΕΦΕΤ, ΥΠΑΑΤ, Περιφέρεια, ...)
Συνέδρια / σεμινάρια / ημερίδες παραγωγών
Δίκτυο για τη δια βίου κατάρτιση και αναβάθμιση (Agro-Training Net)
Άλλο (να συμπληρωθεί):

Γ3. ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
Καθημερινά Μια φορά την εβδομάδα Μια φορά το μήνα Σπάνια μέσα στο χρόνο Καθόλου

Δ. ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
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ΠΟΣΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΕΣΑΣ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα: 1=διαφωνώ απόλυτα, μέχρι 5=συμφωνώ απόλυτα 1 2 3 4 5 ΔΓ/

ΔΑ
Έλλειψη χρόνου
Κόστος
Έλλειψη  βιβλιοθήκης
Έλλειψη εξοικείωσης με τους τρόπους αναζήτησης της πληροφορίας
Ελλιπής εξοικείωση με Η-Υ
Έλλειψη εμπιστοσύνης στην ηλεκτρονική πληροφόρηση
Μεγάλος όγκος, ανοργάνωτης πληροφορίας
Πληροφόρηση σε πολύ επιστημονική γλώσσα
Δυσκολία στη κατανόηση της πληροφορίας σε ξένη γλώσσα
Άλλο (να συμπληρωθεί)     

Ε. ΠΟΣΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΕΙΣΤΕ ΑΠΟ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Καθόλου Λίγο Μέτρια Αρκετά Πολύ

ΣΤ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
ΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ ΘΑ ΣΥΜΒΑΛΟΥΝ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΚΑΛΥΤΕΡΗ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα: 1=διαφωνώ απόλυτα, μέχρι 5=συμφωνώ απόλυτα 1 2 3 4 5 ΔΓ/ 

ΔΑ
Κατάρτιση, δια βίου εκπαίδευση
Ψηφιακή υπηρεσία υποβολής ερωτήσεων 
Καλύτερη οργάνωση συνεταιρισμών και ενώσεων
Εκπαιδευτικά προγράμματα αναζήτησης πληροφορίας στο διαδίκτυο
Δημιουργία βιβλιοθήκης για την παραγωγή/τυποποίηση ελαιοκομικών προϊόντων  
Δημιουργία έντυπου ενημερωτικού φυλλαδίου
Υποστήριξη από ανεξάρτητους τεχνικούς συμβούλους/εμπειρογνώμονες
Διοργάνωση συναντήσεων με ενδιαφερόμενους/εμπλεκόμενους φορείς

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΛΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ:

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΣ !!!
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4.2.3 Συλλογή δεδομένων-δειγματοληψία

Το δείγμα των παραγωγών ήταν από την πιστοποιημένη κατά Agro 2 (Ολοκληρωμένη 

Διαχείριση) ομάδα των 363 παραγωγών της ΟΕΦ ΕΑΣ Κέρκυρας (Οργάνωση Ελαιουργικών 

Φορέων).

Οι  παραγωγοί  ήταν  όλοι  τους  ελαιοπαραγωγοί  και  η  ηλικία  τους,  καθώς  και  το 

μορφωτικό  τους  επίπεδο  ποικίλουν.  Επισημαίνεται  ότι  οι  παραγωγοί  ήταν  από  διάφορες 

περιοχές  της  Κέρκυρας  καλύπτοντας  όλο  το  Νομό  μας,  έχοντας  οι  περισσότεροι  και  άλλες 

βιοποριστικές ενασχολήσεις εκτός του Γεωργικού τομέα.

Το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε με την υποβοήθηση του προσωπικού της Ένωσης 

Αγροτικών Συν/μών Κέρκυρας,  με συνέντευξη,  με την φυσική παρουσία του παραγωγού.  Η 

δειγματοληψία  διενεργήθηκε  στους  παρόντες  παραγωγούς  κατά  την  διάρκεια  Ομαδικών 

εκπαιδεύσεων  που  έγιναν  στα  πλαίσια  της  Ολοκληρωμένης  Διαχείρισης  του  καν.  (ΕΚ) 

867/2008,  την  31/01/2012  στο  Δ.Δ.  Αργυράδων  και  του  Αγ.Ματθαίου,  καθώς  και  την 

01/02/2012 στα γραφεία της ΕΑΣ Κέρκυρας, στα Δ.Δ. Λιαπάδων και το Δ.Δ. των Νυμφών. 

Δεν  συναντήσαμε  αντιδράσεις  οι  αντιρρήσεις  στην  συμμετοχή  τους  και  μάλιστα 

συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο επώνυμα! 

Στα πεδία που ζητούσαν μία απάντηση (Α, Γ2, Ε) δεν αντιμετώπισαν κάποιο πρόβλημα. 

Αντίθετα  στα  πεδία  που  ζητούσαν  διαβάθμιση  στην  απάντησή  τους  (Β,  Γ1,  Δ  και  ΣΤ) 

δυσκολεύτηκαν στην κατανόηση και χρειάστηκαν την βοήθειά μας.

4.2.4 Καταγραφή -Ανάλυση δεδομένων

Αρχικά τα δεδομένα περάστηκαν σε φύλλα του Microsoft  Excel  2003. Στη συνέχεια 

κωδικοποιήθηκαν,  κατηγοριοποιήθηκαν  και  μεταφράστηκαν  στην  αγγλική  γλώσσα.  Επίσης 

έγιναν και ορισμένα γραφήματα. Χρησιμοποιήθηκαν 2 φύλλα εργασίας, το πρώτο περιέχει τις 

ερωτήσεις και έχει διαστάσεις 102 στήλες και 123 σειρές. Το δεύτερο φύλλο περιλαμβάνει και 

τις συνολικές απαντήσεις για της ερωτήσεις Α εκτός των Α2 και Α5, Β, Γ3 και Ε και ο πίνακας 

έχει  διαστάσεις  108  στήλες  και  123  σειρές.  Η  ανάλυση  των  συχνοτήτων,  έγιναν  με  το 

πρόγραμμα  PASW  Statistics  18,  Polar  Engineering  and  Consulting,  1993-2007,  ενώ  τα 

γραφήματα έγιναν με το Microsoft Excel 2003. Τέλος χρησιμοποιήθηκε και το STATISTICA 

8.0,  STATSOFT  INC,  1984-2007,  όπου  έγιναν  δοκιμές  σημαντικότητας  για  τις  διαφορές 

μεταβλητές  και  συσχετίσεις.  Οι  κατηγορικές  μεταβλητές  παρουσιάζονται  με  τη  μορφή 

συχνοτήτων. Οι συσχετίσεις μεταξύ των μεταβλητών έγιναν με chi square test. Το p<0,05 για να 

εκτιμηθεί η στατιστική σημαντικότητα. 
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ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ
Είδος έρευνας: Μη παρεμβατική έρευνα - Δημοσκόπηση
Πληθυσμός: Όλων των ηλικιών ελαιοπαραγωγοί 

(αντιπροσωπευτικό δείγμα)
Δείγμα: Ελαιοπαραγωγοί της Κέρκυρας 
Τυχαίο Δείγμα: 122 (εκατό είκοσι δυο)
Χρόνος διεξαγωγής: Οκτώβριος 2011
Τρόπος διεξαγωγής: Ερωτηματολόγιο σε χαρτί για συμπλήρωση με στυλό 

από τον ερωτηθέντα
Έλεγχος ολοκλήρωσης ερωτηματολογίου: Από την ομάδα συμπλήρωσης
Τρόπος ανάλυσης δεδομένων: EXCEL, SPSS, STATISTICA
Μεθοδολογία συμπλήρωσης: Φοιτητές  

15 ερωτηματολόγια/ φοιτητή/ περιοχή στόχος.
Διάρκεια συμπλήρωσης 2 ημέρες.
Τρόπος συλλογής ερωτηματολογίων: Συλλογή από 
τους φοιτητές.
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4.3. Αποτελέσματα 

4.3.1 Pareto ανάλυση για την ηλικία,  το επάγγελμα,  το είδος παραγωγής, την συχνότητα 

χρήσης διαδικτύου & την δυνατότητα αναζήτησης πληροφοριών

Διάγραμμα 1. Pareto ανάλυση για την ηλικία

Στο διάγραμμα 1 φαίνεται ότι οι ηλικίες πάνω από 60 ετών και 41-50 ετών καλύπτουν το 

80% των περιπτώσεων που ασχολούνται με την παραγωγή λαδιού στην Κέρκυρα με ποσοστό 

40,98% και 26,23%, αντίστοιχα.

Διάγραμμα 2. Pareto ανάλυση για το επάγγελμα

(Όπου  F=Αγρότης,  R=Συνταξιούχος,  FLP=Ελεύθερος  Επαγγελματίας,   PR=Ιδιωτικός  υπάλληλος,  PU=Δημόσιος 
Υπάλληλος, O=Άλλο)
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Στο διάγραμμα 2 φαίνεται ότι το κύριο επάγγελμα είναι κυρίως συνταξιούχοι και αγρότες 

που  καλύπτουν  το  80% των  περιπτώσεων  που  ασχολούνται  με  την  παραγωγή  λαδιού  στην 

Κέρκυρα. Το μεγαλύτερο ποσοστό το παρουσιάζουν οι αγρότες με ποσοστό 48,36%, έναντι των 

συνταξιούχων με ποσοστό 31,15%.  

Διάγραμμα 3. Pareto ανάλυση για την συχνότητα χρήσης διαδικτύου

Στο διάγραμμα 3 φαίνεται ότι το 80% των περιπτώσεων των παραγώγων της Κέρκυρας 

δεν  ασχολούνται  καθόλου,  ή  αν  ασχολούνται  είναι  καθημερινά,  με  το  διαδίκτυο  για  την 

αναζήτηση  πληροφόρησης.  Μάλιστα,  οι  παραγωγοί  που  δεν  ασχολούνται  καθόλου  με  το 

διαδίκτυο  έχουν  ποσοστό  46,72%,  ενώ  οι  παραγωγοί  που  ασχολούνται  καθημερινά  με  το 

διαδίκτυο έχουν 20,49%. 
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Διάγραμμα 4. Pareto ανάλυση για την δυνατότητα αναζήτησης πληροφοριών

Το  διάγραμμα 4 παρουσιάζει το πόσο ικανοποιημένοι με την δυνατότητα αναζήτησης 

πληροφοριών είναι  οι  παραγωγοί  της Κέρκυρας και  όπως φαίνεται  οι  απαντήσεις    αρκετά, 

μέτρια,  δεν  απαντώ  καλύπτει  το  80% των  περιπτώσεων,  με  ποσοστό  45,90%,  17,21% και 

13,11%, αντίστοιχα.

4.3.2 Ανάλυση για την ποσότητα της ετήσιας παράγωγης λαδιού, ελιών και υποπροϊόντων  

στην Κέρκυρα  

Διάγραμμα 5. Ανάλυση για την ποσότητα της ετήσιας παράγωγης στην Κέρκυρα
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Το διάγραμμα 5 παρουσιάζει την ποσότητα της ετήσιας παράγωγης όλων των προϊόντων 

ελιάς, ελαιολάδου και υποπροϊόντων τους στην Κέρκυρα. Παρατηρείται ότι 15 άτομα παράγουν 

μεταξύ των 1000 και 900 κιλών και άλλα 13 άτομα παράγουν  μεταξύ των  2500 και 3000 κιλών 

ετησίως.

4.3.3  Ανάλυση  συχνοτήτων  μέσω  ιστογραμμάτων  για  την  ετήσια  παραγωγή  της  

επιτραπέζιας  ελιάς  χύμα,  του  παρθένου  ελαιολάδου,  του  βιομηχανικού  ελαιολάδου,  

άλλων προϊόντων και της συνολικής παραγωγής των ελαιοκομικών προϊόντων    

Διάγραμμα 6. Ετήσια παραγωγή επιτραπέζιας ελιάς χύμα

Ετήσια παραγωγή επιτραπέζιας ελιάς χύμα
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Το  διάγραμμα 6 δείχνει την κατανομή της συχνότητας της επιτραπέζιας ελιάς χύμα σε 

σχέση με την ετησία παραγωγή στην Κέρκυρα. Επισημαίνεται ότι μόνο τρία άτομα ασχολούνται 

με την παραγωγή της επιτραπέζιας ελιάς χύμα σε ολόκληρο το νησί. Από τα οποία, το ένα άτομο 

παράγει κάτω από 200 κιλά, το άλλο μεταξύ 200-300 κιλά, και άλλο άτομο μεταξύ 700 με 800 

κιλά, ετησίως.    

Το  διάγραμμα  7  δείχνει  την  κατανομή  της  συχνότητας  του  παρθένου  ελαιολάδου  σε 

σχέση με την ετησία παραγωγή στην Κέρκυρα. Είναι φανερό ότι τα περισσότερα άτομα που 

πήραν  μέρος  στην  έρευνα  (πάνω  από  80)  ασχολούνται  με  την  παραγωγή  του  παρθένου 

ελαιολάδου και μάλιστα οι πλειοψηφία τους παράγει γύρω στα 1000 κιλά ετησίως. Επίσης από 
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τα 122 άτομα, μόνο 10 άτομα παράγουν άνω των 1000 κιλών και μάλιστα γύρω στα 2000 κιλά 

ενώ κάτω των 5 ατόμων παράγουν μεταξύ των 2000 και 3000 κιλών.  

Διάγραμμα 7. Ετήσια παραγωγή παρθένου ελαιολάδου

Ετήσια παραγωγή παρθένου ελαιολάδου
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Διάγραμμα 8. Ετήσια παραγωγή βιομηχανικού (εξευγενισμένου) ελαιολάδου

Ετήσια παραγωγή βιομηχανικού ελαιολάδου
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Το  διάγραμμα  8 δείχνει  την  κατανομή  της  συχνότητας  του  βιομηχανικού 

(εξευγενισμένου) ελαιολάδου σε σχέση με την ετησία παραγωγή στην Κέρκυρα. Παρατηρείται 

ότι τα 70 άτομα από τα 122 που πήραν μέρος στην έρευνα ασχολούνται με την παραγωγή του 

βιομηχανικού ελαιολάδου και μάλιστα οι πλειοψηφία τους παράγει γύρω στα 1000-2000 κιλά 

ετησίως. Επίσης, 18 άτομα από τα 122 παράγουν μεταξύ 2000 και 4000 κιλών ετησίως. Ενώ για 

ποσότητες μεγαλύτερες των 10000 κιλών είναι μόνο 2 τα άτομα που παράγουν βιομηχανικό 

ελαιόλαδο.  
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Διάγραμμα 9. Ετήσια παραγωγή άλλων προϊόντων

Ετήσια παραγωγή άλλων προϊόντων
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Το διάγραμμα 9 δείχνει την κατανομή της συχνότητας των άλλων προϊόντων σε σχέση με 

την ετησία παραγωγή στην Κέρκυρα. Διαπιστώνεται ότι 8 άτομα που πήραν μέρος στην έρευνα 

ασχολούνται  με  την  παραγωγή και  άλλων προϊόντων πέρα του  ελαιολάδου ή της  ελιάς  και 

παράγουν από 500 έως 1000 κιλά ετησίως. Στη συνέχεια, 7 άτομα παράγουν λιγότερο από 500 

κιλά  και  αλλά προϊόντα  ενώ μονό  2  άτομα έχουν  παραγωγή μεταξύ  1000 και  1500 κιλών, 

ετησίως.  

Διάγραμμα 10. Συνολική ετήσια παραγωγή των ελαιοκομικών προϊόντων στην Κέρκυρα

Συνολική ετήσια παραγωγή των ελαιοκομικών προϊόντων στην Κέρκυρα

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000

Συνολική Παραγωγή

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Σ
υ
χ
ν
ό

τ
η

τ
α

σελ. 180



Το  διάγραμμα 10 δείχνει την κατανομή της συχνότητας της συνολικής παραγωγής των 

ελαιοκομικών προϊόντων σε σχέση με την ετησία παραγωγή στην Κέρκυρα. Είναι φανερό ότι τα 

περισσότερα άτομα (n=83) που πήραν μέρος στην έρευνα παράγουν λιγότερο από 2000 κιλά 

ετησίως της  συνολικής  παραγωγής της  Κέρκυρας.  22 άτομα έχουν συνολική  παράγωγη από 

2000 έως 4000 κιλά, ενώ λιγότερα από 10 άτομα παράγουν πάνω 4000 κιλά ετησίως.   

4.3.4  Αξιολόγηση  για  την  ανάγκη  πληροφόρησης,  για  τις  πηγές  πληροφόρησης,  για  τα  

εμπόδια στην αναζήτηση της πληροφορίας και για την βελτίωση της πληροφόρησης  

των παραγωγών   

Διάγραμμα 11. Αξιολόγηση για την ανάγκη πληροφόρησης (βλέπε ερωτηματολόγιο ερώτ. 
Β)  

 
(Όπου 1= διαφωνώ απόλυτα, μέχρι 5= συμφωνώ απόλυτα)

Στο διάγραμμα 11 φαίνεται η απάντηση που έδωσαν οι ελαιοπαραγωγοί για την ανάγκη 

πληροφόρησης. Διαπιστώνεται ότι οι περισσότεροι παραγωγοί έχουν ανάγκη για πληροφόρηση 

για τα συστήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης γεωργίας, για την διατροφική αξία ελαιολάδου/ 

επιτραπέζιας ελιάς, και ακολουθούν η ανάγκη για πληροφόρηση για την βιολογική καλλιέργεια 

ελιάς, για την προώθηση και προβολή του ελαιολάδου στις αγορές και οτιδήποτε άλλο. 
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Διάγραμμα 12. Αξιολόγηση για τις πηγές πληροφόρησης (βλέπε ερωτηματολόγιο ερώτ. Γ1)  

 

(Όπου 1= διαφωνώ απόλυτα, μέχρι 5= συμφωνώ απόλυτα)

Το  διάγραμμα  12 δείχνει  ποιες  πηγές  χρησιμοποιούν  οι  ελαιοπαραγωγοί  για  την 

αναζήτηση  της  πληροφόρησης.  Παρατηρείται  ότι  το  μεγαλύτερο  ποσοστό  των  παραγωγών 

χρησιμοποιούν την  Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών και ακολουθεί η πληροφόρηση από τα 

συνέδρια/  σεμινάρια  ενώ  ελάχιστα  χρησιμοποιούν  την  δημόσια  βιβλιοθήκη,  τους  διεθνείς 

οργανισμούς και τις πληροφοριακές βάσεις δεδομένων όπως πχ. ΕΔΟΕΕ, infoil. 

Διάγραμμα 13. Αξιολόγηση για τα εμπόδια στην αναζήτηση της πληροφορίας (βλέπε 
ερωτηματολόγιο ερώτ. Δ)  

 

(Όπου 1= διαφωνώ απόλυτα, μέχρι 5= συμφωνώ απόλυτα)

Το  διάγραμμα  13 δείχνει τα  ποιο  σημαντικά  εμπόδια  που  αντιμετωπίζουν  οι 

ελαιοπαραγωγοί της Κέρκυρας στην αναζήτηση της πληροφόρησης. Οι περισσότεροι παραγωγοί 

αντιμετωπίζουν πρόβλημα με την ξένη γλώσσα και την χρήση πολλής επιστημονικής γλώσσας, 

έπειτα ακολουθούν η ελλιπής εξοικείωση με Η/Υ και μη εξοικείωση με τρόπους αναζήτησης της 

πληροφορίας και στο τέλος είναι η έλλειψη χρόνου και το κόστος. 
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Διάγραμμα 14. Αξιολόγηση για την βελτίωση της πληροφόρησης των παραγωγών (βλέπε 
ερωτηματολόγιο ερώτ. ΣΤ)    

(Όπου 1= διαφωνώ απόλυτα, μέχρι 5= συμφωνώ απόλυτα)

Το διάγραμμα 14 δείχνει την απάντηση που έδωσαν οι ελαιοπαραγωγοί για την ερώτηση 

ΣΤ που  είναι  προτάσεις  για  την  βελτίωση  της  πληροφόρησής  τους.  Όπως  διαπιστώνεται  οι 

περισσότεροι  ελαιοπαραγωγοί   θεωρούν  ότι  η  πληροφόρηση  από  συνεταιρισμούς/  ενώσεις 

συμβάλλει στην καλύτερη πληροφόρηση, με δεύτερο να ακολουθεί η διοργάνωση συναντήσεων 

με εμπλεκόμενους φορείς  και τρίτο την δημιουργία έντυπου περιοδικού. Τελευταία έρχονται 

στις προτιμήσεις τους, η ψηφιακή υπηρεσία υποβολής ερωτήσεων και η εκπαίδευση για χρήση 

διαδικτύου. 

4.3.5 Δοκιμές  σημαντικότητας  ανάμεσα  σε  επιλεγμένες  μεταβλητές  για  την  ανάγκη  

πληροφόρησης,  για  τις  πηγές  πληροφόρησης,  για  τα  εμπόδια  στην  αναζήτηση  της  

πληροφορίας και για την βελτίωση της πληροφόρησης των παραγωγών έγιναν δοκιμές  

σημαντικότητας για τις διαφορές που προκύπτουν. 

Οι δοκιμές ήταν Χ2 σε επίπεδο σημαντικότητας > 0,05.

Πίνακας 28. Στατιστικά μη σημαντικές διαφορές ανάμεσα σε μεταβλητές - ανάγκη 
πληροφόρησης

Pair of variables p-level

Διαχείριση Λυμάτων & Επικαιροποίηση Γνώσεων 0.21

Διαχείριση Λυμάτων & Οικολογικά Προβλήματα 0.63

Διαχείριση Λυμάτων & Ανακύκλωση-Αξιοποίηση Αποβλήτων 0.79

Διαχείριση Λυμάτων & Ορθές Βιομηχανικές Πρακτικές 0.90

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας & Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων 1.00

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας &  Επεξεργασία Ελαιοκομικών Προϊόντων 0.80

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας &  Εξαγωγή Ελαιολάδου/Επιτραπέζιας Ελιάς 0.73
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Pair of variables p-level

Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων & Επεξεργασία Ελαιοκομικών Προϊόντων 0.71

Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων &  Εξαγωγή Ελαιολάδου/Επιτραπέζιας Ελιάς 0.34

Πιστοποίηση Συστημάτων Παραγωγής-Τυποποίησης & Ορθές Βιομηχανικές Πρακτικές 0.28

Βιολογική Καλλιέργεια Ελιάς & Διαφήμιση Προϊόντων Ελαιολάδου 1.00

Βιολογική Καλλιέργεια Ελιάς & Προώθηση-Προβολή του Ελαιολάδου στις Αγορές 0.39

Βιολογική Καλλιέργεια Ελιάς  & Ορθές Βιομηχανικές Πρακτικές 0.20

Επεξεργασία Ελαιοκομικών Προϊόντων & Εξαγωγή Ελαιολάδου/Επιτραπέζιας Ελιάς 0.08

Επεξεργασία Ελαιοκομικών Προϊόντων & Ορθές Βιομηχανικές Πρακτικές 0.07

Εξαγωγή Ελαιολάδου/Επιτραπέζιας Ελιάς & Διαφήμιση Προϊόντων Ελαιολάδου 0.32

Επικαιροποίηση Γνώσεων &  Οικολογικά Προβλήματα 0.62

Επικαιροποίηση Γνώσεων & Ανακύκλωση-Αξιοποίηση Αποβλήτων 0.06

Οικολογικά Προβλήματα & Ανακύκλωση-Αξιοποίηση Αποβλήτων 0.28

Ανακύκλωση-Αξιοποίηση Αποβλήτων & Ορθές Βιομηχανικές Πρακτικές 0.88

Διαφήμιση Προϊόντων Ελαιολάδου  & Ορθές Βιομηχανικές Πρακτικές 0.16

Ο  πίνακας 28 δείχνει τις μη στατιστικά σημαντικές διαφορές για την ερώτηση Β που 

αφορά την ανάγκη πληροφόρησης αφού το p>0,05. Έτσι, έχουμε τα εξής:

 Οι  διαφορές  στην  διαχείριση  λυμάτων  είναι  μη  στατιστικά  σημαντικές  με  την 

επικαιροποίηση  γνώσεων,  οικολογικά  προβλήματα,  την  ανακύκλωση-αξιοποίηση 

αποβλήτων και τις ορθές βιομηχανικές πρακτικές. 

 Οι διαφορές στα συστήματα διαχείρισης ποιότητας είναι μη στατιστικά σημαντικές με τα 

συστήματα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων, την επεξεργασία ελαιοκομικών προϊόντων και 

την εξαγωγή ελαιολάδου/ επιτραπέζιας ελιάς.

 Οι  διαφορές  στα  συστήματα  διαχείρισης  ασφάλειας  τροφίμων  είναι  μη  στατιστικά 

σημαντικές  με  την  επεξεργασία  ελαιοκομικών  προϊόντων  και  την  εξαγωγή  ελαιολάδου/ 

επιτραπέζιας ελιάς.

 Οι διαφορές στην πιστοποίηση συστημάτων παραγωγής-τυποποίησης είναι  μη στατιστικά 

σημαντικές με τις ορθές βιομηχανικές πρακτικές.

 Οι  διαφορές  στη  βιολογική  καλλιέργεια  ελιάς  είναι  μη  στατιστικά  σημαντικές  με  την 

διαφήμιση προϊόντων ελαιολάδου, την προώθηση-προβολή του ελαιολάδου στις αγορές και 

τις ορθές βιομηχανικές πρακτικές.

 Οι διαφορές στην επεξεργασία ελαιοκομικών προϊόντων είναι μη στατιστικά σημαντικές με 

την εξαγωγή ελαιολάδου/ επιτραπέζιας ελιάς και τις ορθές βιομηχανικές πρακτικές.

 Οι διαφορές στην εξαγωγή ελαιολάδου/ επιτραπέζιας ελιάς είναι μη στατιστικά σημαντικές 

με την διαφήμιση προϊόντων ελαιολάδου.
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 Οι  διαφορές  στην  επικαιροποίηση  γνώσεων  είναι  μη  στατιστικά  σημαντικές  με  τα 

οικολογικά προβλήματα και την ανακύκλωση- αξιοποίηση αποβλήτων.

 Οι  διαφορές  στα  οικολογικά  προβλήματα  είναι  μη  στατιστικά  σημαντικές  με  την 

ανακύκλωση- αξιοποίηση αποβλήτων.

 Οι διαφορές στην ανακύκλωση- αξιοποίηση αποβλήτων είναι μη στατιστικά σημαντικές με 

τις ορθές βιομηχανικές πρακτικές.

 Τέλος, οι διαφορές στην διαφήμιση προϊόντων ελαιολάδου  είναι μη στατιστικά σημαντικές 

με τις ορθές βιομηχανικές πρακτικές. 

Πίνακας 29. Στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα σε μεταβλητές - ανάγκη 
πληροφόρησης

Pair of variables p-level

Διαφήμιση Προϊόντων Ελαιολάδου & Οικολογικά Προβλήματα 0.00

Διαφήμιση Προϊόντων Ελαιολάδου & Επικαιροποίηση Γνώσεων 0.00

Διαφήμιση Προϊόντων Ελαιολάδου & Διατροφική αξία ελαιολάδου/επιτραπέζιας ελιάς 0.00

Διαφήμιση Προϊόντων Ελαιολάδου & Επεξεργασία-Τυποποίηση ελαιοκομικών προϊόντων 0.03

Διαφήμιση Προϊόντων Ελαιολάδου & Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας 0.03

Διαφήμιση Προϊόντων Ελαιολάδου & Ανακύκλωση-Αξιοποίηση Αποβλήτων 0.00

Διαφήμιση Προϊόντων Ελαιολάδου & Διαχείριση Λυμάτων 0.00

Πιστοποίηση Συστημάτων Παραγωγής-Τυποποίησης & Διαφήμιση Προϊόντων Ελαιολάδου 0.00

Πιστοποίηση Συστημάτων Παραγωγής-Τυποποίησης & Εξαγωγή Ελαιολάδου/Επιτραπέζιας Ελιάς 0.00

Πιστοποίηση Συστημάτων Παραγωγής-Τυποποίησης & Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας 
Τροφίμων 

0.00

Πιστοποίηση Συστημάτων Παραγωγής-Τυποποίησης & Επικαιροποίηση Γνώσεων 0.00

Πιστοποίηση Συστημάτων Παραγωγής-Τυποποίησης & Προώθηση-Προβολή του Ελαιολάδου στις 
Αγορές

0.00

Πιστοποίηση Συστημάτων Παραγωγής-Τυποποίησης & Επεξεργασία-Τυποποίηση ελαιοκομικών 
προϊόντων

0.04

Οικολογικά Προβλήματα & Πιστοποίηση Συστημάτων Παραγωγής-Τυποποίησης 0.00

Οικολογικά Προβλήματα & Εξαγωγή Ελαιολάδου/Επιτραπέζιας Ελιάς 0.00

Οικολογικά Προβλήματα & Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων 0.00

Οικολογικά Προβλήματα & Προώθηση-Προβολή του Ελαιολάδου στις Αγορές 0.00

Οικολογικά Προβλήματα & Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας 0.00

Εξαγωγή Ελαιολάδου/Επιτραπέζιας Ελιάς & Ορθές Βιομηχανικές Πρακτικές 0.03

Εξαγωγή Ελαιολάδου/Επιτραπέζιας Ελιάς & Συστήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης γεωργίας 0.00

Εξαγωγή Ελαιολάδου/Επιτραπέζιας Ελιάς & Διατροφική αξία ελαιολάδου/επιτραπέζιας ελιάς 0.00

Εξαγωγή Ελαιολάδου/Επιτραπέζιας Ελιάς & Ανακύκλωση-Αξιοποίηση Αποβλήτων 0.00

Εξαγωγή Ελαιολάδου/Επιτραπέζιας Ελιάς & Διαχείριση Λυμάτων 0.00

Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων & Διαφήμιση Προϊόντων Ελαιολάδου 0.02

Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων & Διατροφική αξία ελαιολάδου/επιτραπέζιας ελιάς 0.00

Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων & Βιολογική Καλλιέργεια Ελιάς 0.04
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Pair of variables p-level

Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων & Ανακύκλωση-Αξιοποίηση Αποβλήτων 0.00

Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων & Διαχείριση Λυμάτων 0.00

Ορθές Βιομηχανικές Πρακτικές & Οικολογικά Προβλήματα 0.02

Ορθές Βιομηχανικές Πρακτικές & Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων 0.01

Ορθές Βιομηχανικές Πρακτικές & Επικαιροποίηση Γνώσεων 0.01

Ορθές Βιομηχανικές Πρακτικές & Διατροφική αξία ελαιολάδου/επιτραπέζιας ελιάς 0.00

Ορθές Βιομηχανικές Πρακτικές & Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας 0.01

Συστήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης γεωργίας & Διαφήμιση Προϊόντων Ελαιολάδου 0.00

Συστήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης γεωργίας & Πιστοποίηση Συστημάτων Παραγωγής-
Τυποποίησης

0.00

Συστήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης γεωργίας & Οικολογικά Προβλήματα 0.00

Συστήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης γεωργίας & Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας 
Τροφίμων 

0.00

Συστήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης γεωργίας & Ορθές Βιομηχανικές Πρακτικές 0.00

Συστήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης γεωργίας & Προώθηση-Προβολή του Ελαιολάδου στις 
Αγορές

0.00

Συστήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης γεωργίας & Βιολογική Καλλιέργεια Ελιάς 0.00

Συστήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης γεωργίας & Επεξεργασία-Τυποποίηση ελαιοκομικών 
προϊόντων

0.00

Συστήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης γεωργίας & Ανακύκλωση-Αξιοποίηση Αποβλήτων 0.00

Συστήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης γεωργίας & Διαχείριση Λυμάτων 0.00

Επικαιροποίηση Γνώσεων & Εξαγωγή Ελαιολάδου/Επιτραπέζιας Ελιάς 0.01

Επικαιροποίηση Γνώσεων & Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων 0.00

Επικαιροποίηση Γνώσεων & Συστήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης γεωργίας 0.00

Επικαιροποίηση Γνώσεων & Προώθηση-Προβολή του Ελαιολάδου στις Αγορές 0.00

Επικαιροποίηση Γνώσεων & Επεξεργασία-Τυποποίηση ελαιοκομικών προϊόντων 0.00

Προώθηση-Προβολή του Ελαιολάδου στις Αγορές & Διαφήμιση Προϊόντων Ελαιολάδου 0.00

Προώθηση-Προβολή του Ελαιολάδου στις Αγορές & Εξαγωγή Ελαιολάδου/Επιτραπέζιας Ελιάς 0.02

Προώθηση-Προβολή του Ελαιολάδου στις Αγορές & Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας 
Τροφίμων 

0.00

Προώθηση-Προβολή του Ελαιολάδου στις Αγορές & Ορθές Βιομηχανικές Πρακτικές 0.05

Προώθηση-Προβολή του Ελαιολάδου στις Αγορές & Διατροφική αξία ελαιολάδου/επιτραπέζιας 
ελιάς

0.00

Προώθηση-Προβολή του Ελαιολάδου στις Αγορές & Επεξεργασία-Τυποποίηση ελαιοκομικών 
προϊόντων

0.00

Διατροφική αξία ελαιολάδου/επιτραπέζιας ελιάς & Πιστοποίηση Συστημάτων Παραγωγής-
Τυποποίησης

0.00

Διατροφική αξία ελαιολάδου/επιτραπέζιας ελιάς & Οικολογικά Προβλήματα 0.00

Διατροφική αξία ελαιολάδου/επιτραπέζιας ελιάς & Εξαγωγή Ελαιολάδου/Επιτραπέζιας Ελιάς 0.00

Διατροφική αξία ελαιολάδου/επιτραπέζιας ελιάς & Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων 0.00

Διατροφική αξία ελαιολάδου/επιτραπέζιας ελιάς & Συστήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης 
γεωργίας

0.00

Διατροφική αξία ελαιολάδου/επιτραπέζιας ελιάς & Επικαιροποίηση Γνώσεων 0.00

Διατροφική αξία ελαιολάδου/επιτραπέζιας ελιάς & Επεξεργασία-Τυποποίηση ελαιοκομικών 
προϊόντων

0.00

Διατροφική αξία ελαιολάδου/επιτραπέζιας ελιάς & Ανακύκλωση-Αξιοποίηση Αποβλήτων 0.00

Βιολογική Καλλιέργεια Ελιάς & Πιστοποίηση Συστημάτων Παραγωγής-Τυποποίησης 0.00
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Pair of variables p-level

Βιολογική Καλλιέργεια Ελιάς & Οικολογικά Προβλήματα 0.00

Βιολογική Καλλιέργεια Ελιάς & Εξαγωγή Ελαιολάδου/Επιτραπέζιας Ελιάς 0.01

Βιολογική Καλλιέργεια Ελιάς & Επικαιροποίηση Γνώσεων 0.00

Βιολογική Καλλιέργεια Ελιάς & Διατροφική αξία ελαιολάδου/επιτραπέζιας ελιάς 0.00

Βιολογική Καλλιέργεια Ελιάς & Επεξεργασία-Τυποποίηση ελαιοκομικών προϊόντων 0.00

Βιολογική Καλλιέργεια Ελιάς & Ανακύκλωση-Αξιοποίηση Αποβλήτων 0.00

Βιολογική Καλλιέργεια Ελιάς & Διαχείριση Λυμάτων 0.00

Επεξεργασία-Τυποποίηση ελαιοκομικών προϊόντων & Οικολογικά Προβλήματα 0.00

Επεξεργασία-Τυποποίηση ελαιοκομικών προϊόντων & Διατροφική αξία ελαιολάδου/επιτραπέζιας 
ελιάς

0.00

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας & Πιστοποίηση Συστημάτων Παραγωγής-Τυποποίησης 0.04

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας & Συστήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης γεωργίας 0.00

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας & Επικαιροποίηση Γνώσεων 0.00

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας & Προώθηση-Προβολή του Ελαιολάδου στις Αγορές 0.01

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας & Διατροφική αξία ελαιολάδου/επιτραπέζιας ελιάς 0.00

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας & Βιολογική Καλλιέργεια Ελιάς 0.04

Ανακύκλωση-Αξιοποίηση Αποβλήτων & Πιστοποίηση Συστημάτων Παραγωγής-Τυποποίησης 0.00

Ανακύκλωση-Αξιοποίηση Αποβλήτων & Προώθηση-Προβολή του Ελαιολάδου στις Αγορές 0.00

Ανακύκλωση-Αξιοποίηση Αποβλήτων & Διατροφική αξία ελαιολάδου/επιτραπέζιας ελιάς 0.00

Ανακύκλωση-Αξιοποίηση Αποβλήτων & Επεξεργασία-Τυποποίηση ελαιοκομικών προϊόντων 0.00

Ανακύκλωση-Αξιοποίηση Αποβλήτων & Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας 0.00

Διαχείριση Λυμάτων & Πιστοποίηση Συστημάτων Παραγωγής-Τυποποίησης 0.00

Διαχείριση Λυμάτων & Προώθηση-Προβολή του Ελαιολάδου στις Αγορές 0.00

Διαχείριση Λυμάτων & Διατροφική αξία ελαιολάδου/επιτραπέζιας ελιάς 0.00

Διαχείριση Λυμάτων & Επεξεργασία-Τυποποίηση ελαιοκομικών προϊόντων 0.00

Διαχείριση Λυμάτων & Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας 0.00

Ο  πίνακας  29 δείχνει  τους  συνδυασμούς  που  είναι  στατιστικά  σημαντικοί,  δηλαδή 

p<0,05, για  την  ερώτηση Β που αφορά την ανάγκη πληροφόρησης.  Από αυτόν τον  πίνακα 

διαπιστώνουμε τα έξης: 

  Οι διαφορές για την ανάγκη πληροφόρησης μέσω της διαφήμισης προϊόντων ελαιολάδου είναι 

στατιστικά σημαντικές με τις διαφορές για την ανάγκη πληροφόρησης μέσω των: οικολογικά 

προβλήματα,  επικαιροποίηση  γνώσεων,  διατροφική  αξία  ελαιολάδου/  επιτραπέζιας  ελιάς, 

επεξεργασία-τυποποίηση  ελαιοκομικών  προϊόντων,  συστήματα  διαχείρισης  ποιότητας, 

ανακύκλωση-αξιοποίηση αποβλήτων και διαχείριση λυμάτων. 

  Οι διαφορές για την ανάγκη πληροφόρησης μέσω της πιστοποίησης συστημάτων παραγωγής-

τυποποίησης είναι  στατιστικά  σημαντικές  με τις  διαφορές  για την ανάγκη πληροφόρησης 

μέσω  των:   διαφήμιση  προϊόντων  ελαιολάδου,  εξαγωγή  ελαιολάδου/  επιτραπέζιας  ελιάς, 
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συστήματα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων, επικαιροποίηση γνώσεων, προώθηση-προβολή 

του ελαιολάδου στις αγορές και επεξεργασία-τυποποίηση ελαιοκομικών προϊόντων.

  Οι  διαφορές  για  την  ανάγκη  πληροφόρησης  μέσω  των  οικολογικά  Προβλημάτων  είναι 

στατιστικά  σημαντικές  με  τις  διαφορές  για  την  ανάγκη  πληροφόρησης  μέσω  των: 

πιστοποίηση συστημάτων παραγωγής-τυποποίησης, εξαγωγή ελαιολάδου/ επιτραπέζιας ελιάς, 

συστήματα  διαχείρισης  ασφάλειας  τροφίμων,   προώθηση-προβολή  του  ελαιολάδου  στις 

αγορές και συστήματα διαχείρισης ποιότητας.

  Οι διαφορές  για  την  ανάγκη πληροφόρησης μέσω της  εξαγωγής  ελαιολάδου/  επιτραπέζιας 

ελιάς είναι στατιστικά σημαντικές με τις διαφορές για την ανάγκη πληροφόρησης μέσω των: 

ορθές βιομηχανικές πρακτικές, συστήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης γεωργίας, διατροφική 

αξία  ελαιολάδου/επιτραπέζιας  ελιάς,  ανακύκλωση-αξιοποίηση  αποβλήτων  και  διαχείριση 

λυμάτων.

  Οι διαφορές  για την ανάγκη πληροφόρησης μέσω των συστημάτων διαχείρισης  ασφάλειας 

τροφίμων είναι στατιστικά σημαντικές με τις διαφορές για την ανάγκη πληροφόρησης μέσω 

των:  διαφήμιση  προϊόντων  ελαιολάδου,  διατροφική  αξία ελαιολάδου/επιτραπέζιας  ελιάς, 

βιολογική καλλιέργεια ελιάς, ανακύκλωση-αξιοποίηση αποβλήτων και διαχείριση λυμάτων.

  Οι διαφορές για την ανάγκη πληροφόρησης μέσω των ορθών βιομηχανικών Πρακτικών είναι 

στατιστικά σημαντικές με τις διαφορές για την ανάγκη πληροφόρησης μέσω των: οικολογικά 

προβλήματα,  συστήματα  διαχείρισης  ασφάλειας  τροφίμων,  επικαιροποίηση  γνώσεων, 

διατροφική αξία ελαιολάδου/επιτραπέζιας ελιάς και συστήματα διαχείρισης ποιότητας.

  Οι  διαφορές  για  την  ανάγκη  πληροφόρησης  μέσω  των  συστημάτων  ολοκληρωμένης 

διαχείρισης  γεωργίας  είναι  στατιστικά  σημαντικές  με  τις  διαφορές  για  την  ανάγκη 

πληροφόρησης  μέσω  των:  διαφήμιση  προϊόντων  ελαιολάδου,  πιστοποίηση  συστημάτων 

παραγωγής-τυποποίησης,  οικολογικά  προβλήματα,  συστήματα  διαχείρισης  ασφάλειας 

τροφίμων, ορθές βιομηχανικές πρακτικές, προώθηση-προβολή του ελαιολάδου στις αγορές, 

βιολογική  καλλιέργεια  ελιάς,  επεξεργασία-τυποποίηση  ελαιοκομικών  προϊόντων, 

ανακύκλωση-αξιοποίηση αποβλήτων και διαχείριση λυμάτων.

  Οι  διαφορές  για  την  ανάγκη  πληροφόρησης  μέσω  της  επικαιροποίησης  γνώσεων  είναι 

στατιστικά σημαντικές με τις διαφορές για την ανάγκη πληροφόρησης μέσω των: εξαγωγή 

ελαιολάδου/  επιτραπέζιας  ελιάς,  συστήματα  διαχείρισης  ασφάλειας  τροφίμων,  συστήματα 

ολοκληρωμένης διαχείρισης γεωργίας, προώθηση-προβολή του ελαιολάδου στις αγορές και 

επεξεργασία-τυποποίηση ελαιοκομικών προϊόντων.

  Οι διαφορές για την ανάγκη πληροφόρησης μέσω της προώθησης-προβολής του ελαιολάδου 

στις αγορές είναι στατιστικά σημαντικές με τις διαφορές για την ανάγκη πληροφόρησης μέσω 
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των: διαφήμιση προϊόντων ελαιολάδου, εξαγωγή ελαιολάδου/ επιτραπέζιας ελιάς, συστήματα 

διαχείρισης  ασφάλειας  τροφίμων,  ορθές  βιομηχανικές  πρακτικές,  διατροφική  αξία 

ελαιολάδου/ επιτραπέζιας ελιάς και επεξεργασία-τυποποίηση ελαιοκομικών προϊόντων.

  Οι  διαφορές  για  την  ανάγκη  πληροφόρησης  μέσω  της  διατροφικής  αξίας  ελαιολάδου/ 

επιτραπέζιας  ελιάς  είναι  στατιστικά  σημαντικές  με  τις  διαφορές  για  την  ανάγκη 

πληροφόρησης  μέσω των:  πιστοποίηση  συστημάτων  παραγωγής-τυποποίησης,  οικολογικά 

προβλήματα,  εξαγωγή  ελαιολάδου/  επιτραπέζιας  ελιάς,  συστήματα  διαχείρισης  ασφάλειας 

τροφίμων,  συστήματα  ολοκληρωμένης  διαχείρισης  γεωργίας,  επικαιροποίηση  γνώσεων, 

επεξεργασία-τυποποίηση ελαιοκομικών προϊόντων και ανακύκλωση-αξιοποίηση αποβλήτων. 

  Οι διαφορές για την ανάγκη πληροφόρησης μέσω της βιολογικής καλλιέργειας για την ελιά 

είναι  στατιστικά  σημαντικές  με  τις  διαφορές  για  την  ανάγκη  πληροφόρησης  μέσω  των: 

πιστοποίηση  συστημάτων  παραγωγής-τυποποίησης,  οικολογικά  προβλήματα,  εξαγωγή 

ελαιολάδου/  επιτραπέζιας  ελιάς,  επικαιροποίηση  γνώσεων,  διατροφική  αξία  ελαιολάδου/ 

επιτραπέζιας  ελιάς,  επεξεργασία-τυποποίηση  ελαιοκομικών  προϊόντων,  ανακύκλωση-

αξιοποίηση αποβλήτων και διαχείριση λυμάτων.

  Οι  διαφορές  για  την  ανάγκη  πληροφόρησης  μέσω  της  επεξεργασίας-τυποποίησης 

ελαιοκομικών  προϊόντων  είναι  στατιστικά  σημαντικές  με  τις  διαφορές  για  την  ανάγκη 

πληροφόρησης  μέσω  των:  οικολογικά  προβλήματα  και  διατροφική  αξία  ελαιολάδου/ 

επιτραπέζιας ελιάς.

  Οι διαφορές για την ανάγκη πληροφόρησης μέσω των συστημάτων διαχείρισης ποιότητας είναι 

στατιστικά  σημαντικές  με  τις  διαφορές  για  την  ανάγκη  πληροφόρησης  μέσω  των: 

πιστοποίηση συστημάτων παραγωγής-τυποποίησης, συστήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης 

γεωργίας,  επικαιροποίηση  γνώσεων,  προώθηση-προβολή  του  ελαιολάδου  στις  αγορές, 

διατροφική αξία ελαιολάδου/ επιτραπέζιας ελιάς και βιολογική καλλιέργεια ελιάς.

  Οι διαφορές για την ανάγκη πληροφόρησης μέσω της ανακύκλωσης-αξιοποίησης αποβλήτων 

είναι  στατιστικά  σημαντικές  με  τις  διαφορές  για  την  ανάγκη  πληροφόρησης  μέσω  των: 

πιστοποίηση συστημάτων παραγωγής-τυποποίησης, προώθηση-προβολή του ελαιολάδου στις 

αγορές,  διατροφική  αξία  ελαιολάδου/  επιτραπέζιας  ελιάς,  επεξεργασία-τυποποίηση 

ελαιοκομικών προϊόντων και συστήματα διαχείρισης ποιότητας.

  Οι διαφορές για την ανάγκη πληροφόρησης μέσω της διαχείρισης λυμάτων είναι στατιστικά 

σημαντικές  με  τις  διαφορές  για  την  ανάγκη  πληροφόρησης  μέσω  των:  πιστοποίηση 

συστημάτων  παραγωγής-τυποποίησης,  προώθηση-προβολή  του  ελαιολάδου  στις  αγορές, 

διατροφική  αξία  ελαιολάδου/  επιτραπέζιας  ελιάς,  επεξεργασία-τυποποίηση  ελαιοκομικών 

προϊόντων και συστήματα διαχείρισης ποιότητας.
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Πίνακας 30. Στατιστικά μη σημαντικές διαφορές ανάμεσα σε μεταβλητές - πηγές 
πληροφόρησης

Pair of variables p-level

Προσωπική Βιβλιοθήκη & Ιστοσελίδες Οργανισμών 1.00

Προσωπική Βιβλιοθήκη & Ηλεκτρονικά φυλλάδια/εφημερίδες 0.89

Προσωπική Βιβλιοθήκη & Οδηγοί/Εγχειρίδια Επαγγελματικής Κατάρτισης 0.46

Προσωπική Βιβλιοθήκη & Δίκτυο δια Βίου Κατάρτιση & Αναβάθμιση 0.35

Δημόσια Βιβλιοθήκη & Πληροφοριακές Βάσεις Δεδομένων 0.81

Δημόσια Βιβλιοθήκη & Διεθνείς Οργανισμοί 0.80

Επικοινωνία με συναδέλφους/ειδικούς & Έντυπος Τύπος 0.29

Ανεξάρτητοι Σύμβουλοι Ποιότητας& Ψηφιακές Μηχανές Αναζήτησης 0.81

Πληροφοριακές Βάσεις Δεδομένων & Διεθνείς Οργανισμοί 0.07

Πληροφοριακές Βάσεις Δεδομένων & Οδηγοί/Εγχειρίδια Επαγγελματικής Κατάρτισης 1.00

Πληροφοριακές Βάσεις Δεδομένων & Δίκτυο δια Βίου Κατάρτιση & Αναβάθμιση 0.14

Ψηφιακές Μηχανές Αναζήτησης & Κλαδικά περιοδικά/φυλλάδια 0.11

Ψηφιακές Μηχανές Αναζήτησης & Δίκτυο δια Βίου Κατάρτιση & Αναβάθμιση 0.11

Ιστοσελίδες Οργανισμών  & Ηλεκτρονικά φυλλάδια/εφημερίδες 1.00

Ιστοσελίδες Οργανισμών  & Οδηγοί/Εγχειρίδια Επαγγελματικής Κατάρτισης 0.05

Ιστοσελίδες Οργανισμών  & Δημόσιους Φορείς 0.07

Ιστοσελίδες Οργανισμών  & Δίκτυο δια Βίου Κατάρτιση & Αναβάθμιση 0.72

Διεθνείς Οργανισμοί & Οδηγοί/Εγχειρίδια Επαγγελματικής Κατάρτισης 0.06

Ηλεκτρονικά φυλλάδια/εφημερίδες & Οδηγοί/Εγχειρίδια Επαγγελματικής Κατάρτισης 0.06

Ηλεκτρονικά φυλλάδια/εφημερίδες & Δημόσιους Φορείς 0.56

Ηλεκτρονικά φυλλάδια/εφημερίδες & Δίκτυο δια Βίου Κατάρτιση & Αναβάθμιση 1.00

Οδηγοί/Εγχειρίδια Επαγγελματικής Κατάρτισης & Δίκτυο δια Βίου Κατάρτιση & Αναβάθμιση 0.10

Συνέδρια/Σεμινάρια & Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών 0.86

Δίκτυο δια Βίου Κατάρτιση & Αναβάθμιση & Δημόσιους Φορείς 0.10

Ο  πίνακας 30 δείχνει τις μη στατιστικά σημαντικές διαφορές για την ερώτηση Γ που 

αφορά την πηγές πληροφόρησης οπού το p>0,05. Έτσι, έχουμε τα εξής: 

• Οι διαφορές στην προσωπική βιβλιοθήκη είναι μη στατιστικά σημαντικές με τις διαφορές: 

των  ιστοσελίδων  οργανισμών,  τα  ηλεκτρονικά  φυλλάδια/  εφημερίδες,  τους   οδηγούς/ 

εγχειρίδια επαγγελματικής κατάρτισης και το δίκτυο δια βίου κατάρτισης & αναβάθμισης.

• Οι διαφορές στην δημόσια βιβλιοθήκη είναι μη στατιστικά σημαντικές με τις διαφορές: των 

πληροφοριακών Βάσεων Δεδομένων και τους διεθνείς οργανισμούς.

• Οι διαφορές στην επικοινωνία με συναδέλφους/ειδικούς είναι μη στατιστικά σημαντικές με 

τις διαφορές του έντυπου τύπου.

• Οι διαφορές στους ανεξάρτητους σύμβουλους ποιότητας είναι μη στατιστικά σημαντικές με 

τις διαφορές των ψηφιακών μηχανών αναζήτησης.

σελ. 190



• Οι διαφορές στις πληροφοριακές βάσεις δεδομένων είναι μη στατιστικά σημαντικές με τις 

διαφορές: των διεθνή οργανισμών, των οδηγών επαγγελματικής κατάρτισης και του δικτύου 

δια βίου κατάρτισης & αναβάθμισης.

• Οι  διαφορές  στις  ψηφιακές  μηχανές  αναζήτησης  είναι  μη  στατιστικά  σημαντικές  με  τις 

διαφορές των κλαδικών περιοδικών και του δικτύου δια βίου κατάρτισης & αναβάθμισης. 

• Οι διαφορές στις ιστοσελίδες οργανισμών είναι μη στατιστικά σημαντικές με τις διαφορές: 

των  ηλεκτρονικών  φυλλαδίων,  των  οδηγών  επαγγελματικής  κατάρτισης,  τους  δημόσιους 

φορείς και του δικτύου δια βίου κατάρτισης & αναβάθμισης.

• Οι διαφορές στους διεθνείς οργανισμούς είναι μη στατιστικά σημαντικές με τις διαφορές των 

οδηγών επαγγελματικής κατάρτισης.

• Οι διαφορές στα ηλεκτρονικά φυλλάδια είναι μη στατιστικά σημαντικές με τις διαφορές των 

οδηγών  επαγγελματικής  κατάρτισης,  τους  δημόσιους  φορείς  και  του  δικτύου  δια  βίου 

κατάρτισης & αναβάθμισης.

• Οι διαφορές στους οδηγούς επαγγελματικής κατάρτισης είναι μη στατιστικά σημαντικές με τις 

διαφορές του δικτύου δια βίου κατάρτισης & αναβάθμισης.

• Οι διαφορές στα συνέδρια/ σεμινάρια είναι μη στατιστικά σημαντικές με τις διαφορές της 

Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών.

• Οι διαφορές στο δίκτυο δια βίου κατάρτισης & αναβάθμισης είναι μη στατιστικά σημαντικές 

με τις διαφορές των δημόσιων φορέων. 

Πίνακας 31. Στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα σε μεταβλητές - πηγές 
πληροφόρησης

Pair of variables p-level

Συνέδρια/Σεμινάρια  & Ψηφιακές Μηχανές Αναζήτησης 0.00

Συνέδρια/Σεμινάρια  & Ψηφιακές Μηχανές Αναζήτησης 0.00

Συνέδρια/Σεμινάρια  & Έντυπος Τύπος 0.00

Ηλεκτρονικά φυλλάδια/εφημερίδες & Συνέδρια/Σεμινάρια 0.00

Ηλεκτρονικά φυλλάδια/εφημερίδες & Διεθνείς Οργανισμοί 0.00

Ηλεκτρονικά φυλλάδια/εφημερίδες & Ψηφιακές Μηχανές Αναζήτησης 0.00

Ηλεκτρονικά φυλλάδια/εφημερίδες & Έντυπος Τύπος 0.00

Ηλεκτρονικά φυλλάδια/εφημερίδες & Δημόσια Βιβλιοθήκη 0.00

Ηλεκτρονικά φυλλάδια/εφημερίδες & Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών 0.00

Πληροφοριακές Βάσεις Δεδομένων & Συνέδρια/Σεμινάρια 0.00

Πληροφοριακές Βάσεις Δεδομένων & Ηλεκτρονικά φυλλάδια/εφημερίδες 0.04

Πληροφοριακές Βάσεις Δεδομένων & Ψηφιακές Μηχανές Αναζήτησης 0.00

Πληροφοριακές Βάσεις Δεδομένων & Δημόσιους Φορείς 0.00

Πληροφοριακές Βάσεις Δεδομένων & Ανεξάρτητοι Σύμβουλοι Ποιότητας 0.00

Πληροφοριακές Βάσεις Δεδομένων & Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών 0.00
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Pair of variables p-level

Διεθνείς Οργανισμοί & Συνέδρια/Σεμινάρια 0.00

Διεθνείς Οργανισμοί & Ψηφιακές Μηχανές Αναζήτησης 0.00

Διεθνείς Οργανισμοί & Κλαδικά περιοδικά/φυλλάδια 0.00

Διεθνείς Οργανισμοί & Δίκτυο δια Βίου Κατάρτιση & Αναβάθμιση 0.00

Διεθνείς Οργανισμοί & Προσωπική Βιβλιοθήκη 0.00

Διεθνείς Οργανισμοί & Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών 0.00

Ψηφιακές Μηχανές Αναζήτησης & Ιστοσελίδες Οργανισμών 0.00

Ψηφιακές Μηχανές Αναζήτησης & Οδηγοί/Εγχειρίδια Επαγγελματικής Κατάρτισης 0.00

Ψηφιακές Μηχανές Αναζήτησης & Ψηφιακές Μηχανές Αναζήτησης 0.00

Ψηφιακές Μηχανές Αναζήτησης & Προσωπική Βιβλιοθήκη 0.03

Ψηφιακές Μηχανές Αναζήτησης & Δημόσιους Φορείς 0.05

Ψηφιακές Μηχανές Αναζήτησης & Δημόσια Βιβλιοθήκη 0.00

Ψηφιακές Μηχανές Αναζήτησης & Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών 0.00

Ιστοσελίδες Οργανισμών & Συνέδρια/Σεμινάρια 0.00

Ιστοσελίδες Οργανισμών & Πληροφοριακές Βάσεις Δεδομένων 0.00

Ιστοσελίδες Οργανισμών & Διεθνείς Οργανισμοί 0.00

Ιστοσελίδες Οργανισμών & Οδηγοί/Εγχειρίδια Επαγγελματικής Κατάρτισης 0.05

Ιστοσελίδες Οργανισμών & Έντυπος Τύπος 0.00

Ιστοσελίδες Οργανισμών & Δημόσια Βιβλιοθήκη 0.00

Ιστοσελίδες Οργανισμών & Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών 0.00

Κλαδικά περιοδικά/φυλλάδια & Συνέδρια/Σεμινάρια 0.00

Κλαδικά περιοδικά/φυλλάδια & Ηλεκτρονικά φυλλάδια/εφημερίδες 0.00

Κλαδικά περιοδικά/φυλλάδια & Πληροφοριακές Βάσεις Δεδομένων 0.00

Κλαδικά περιοδικά/φυλλάδια & Ιστοσελίδες Οργανισμών 0.00

Κλαδικά περιοδικά/φυλλάδια & Προσωπική Βιβλιοθήκη 0.00

Κλαδικά περιοδικά/φυλλάδια & Έντυπος Τύπος 0.01

Κλαδικά περιοδικά/φυλλάδια & Δημόσιους Φορείς 0.00

Κλαδικά περιοδικά/φυλλάδια & Δημόσια Βιβλιοθήκη 0.00

Κλαδικά περιοδικά/φυλλάδια & Ανεξάρτητοι Σύμβουλοι Ποιότητας 0.01

Δίκτυο δια Βίου Κατάρτιση & Αναβάθμιση & Συνέδρια/Σεμινάρια 0.00

Δίκτυο δια Βίου Κατάρτιση & Αναβάθμιση & Κλαδικά περιοδικά/φυλλάδια 0.00

Δίκτυο δια Βίου Κατάρτιση & Αναβάθμιση & Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών 0.00

Οδηγοί/Εγχειρίδια Επαγγελματικής Κατάρτισης & Συνέδρια/Σεμινάρια 0.00

Οδηγοί/Εγχειρίδια Επαγγελματικής Κατάρτισης & Κλαδικά περιοδικά/φυλλάδια 0.00

Οδηγοί/Εγχειρίδια Επαγγελματικής Κατάρτισης & Δίκτυο δια Βίου Κατάρτιση & 
Αναβάθμιση

0.10

Οδηγοί/Εγχειρίδια Επαγγελματικής Κατάρτισης & Ψηφιακές Μηχανές Αναζήτησης 0.00

Οδηγοί/Εγχειρίδια Επαγγελματικής Κατάρτισης & Δημόσια Βιβλιοθήκη 0.00

Οδηγοί/Εγχειρίδια Επαγγελματικής Κατάρτισης & Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών 0.00

Ψηφιακές Μηχανές Αναζήτησης & Ηλεκτρονικά φυλλάδια/εφημερίδες 0.00

Ψηφιακές Μηχανές Αναζήτησης & Πληροφοριακές Βάσεις Δεδομένων 0.00
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Pair of variables p-level

Ψηφιακές Μηχανές Αναζήτησης & Διεθνείς Οργανισμοί 0.00

Ψηφιακές Μηχανές Αναζήτησης & Ιστοσελίδες Οργανισμών 0.00

Ψηφιακές Μηχανές Αναζήτησης & Κλαδικά περιοδικά/φυλλάδια 0.00

Ψηφιακές Μηχανές Αναζήτησης & Δίκτυο δια Βίου Κατάρτιση & Αναβάθμιση 0.00

Προσωπική Βιβλιοθήκη  & Συνέδρια/Σεμινάρια 0.00

Προσωπική Βιβλιοθήκη  & Πληροφοριακές Βάσεις Δεδομένων 0.01

Προσωπική Βιβλιοθήκη  & Διεθνείς Οργανισμοί 0.00

Προσωπική Βιβλιοθήκη  & Ψηφιακές Μηχανές Αναζήτησης 0.00

Προσωπική Βιβλιοθήκη  & Δημόσιους Φορείς 0.00

Προσωπική Βιβλιοθήκη  & Ανεξάρτητοι Σύμβουλοι Ποιότητας 0.00

Προσωπική Βιβλιοθήκη  & Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών 0.00

Έντυπος Τύπος & Πληροφοριακές Βάσεις Δεδομένων 0.00

Έντυπος Τύπος & Διεθνείς Οργανισμοί 0.00

Έντυπος Τύπος & Ψηφιακές Μηχανές Αναζήτησης 0.00

Έντυπος Τύπος & Δίκτυο δια Βίου Κατάρτιση & Αναβάθμιση 0.00

Έντυπος Τύπος & Οδηγοί/Εγχειρίδια Επαγγελματικής Κατάρτισης 0.00

Έντυπος Τύπος & Προσωπική Βιβλιοθήκη 0.00

Έντυπος Τύπος & Δημόσιους Φορείς 0.00

Έντυπος Τύπος & Δημόσια Βιβλιοθήκη 0.00

Έντυπος Τύπος & Ανεξάρτητοι Σύμβουλοι Ποιότητας 0.00

Έντυπος Τύπος & Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών 0.00

Δημόσιους Φορείς & Συνέδρια/Σεμινάρια 0.00

Δημόσιους Φορείς & Διεθνείς Οργανισμοί 0.00

Δημόσιους Φορείς & Οδηγοί/Εγχειρίδια Επαγγελματικής Κατάρτισης 0.00

Δημόσιους Φορείς & Ψηφιακές Μηχανές Αναζήτησης 0.00

Δημόσιους Φορείς & Ανεξάρτητοι Σύμβουλοι Ποιότητας 0.03

Δημόσιους Φορείς & Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών 0.00

Δημόσια Βιβλιοθήκη & Συνέδρια/Σεμινάρια 0.00

Δημόσια Βιβλιοθήκη & Δίκτυο δια Βίου Κατάρτιση & Αναβάθμιση 0.00

Δημόσια Βιβλιοθήκη & Ψηφιακές Μηχανές Αναζήτησης 0.00

Δημόσια Βιβλιοθήκη & Προσωπική Βιβλιοθήκη 0.00

Δημόσια Βιβλιοθήκη & Δημόσιους Φορείς 0.00

Δημόσια Βιβλιοθήκη & Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών 0.00

Ανεξάρτητοι Σύμβουλοι Ποιότητας & Συνέδρια/Σεμινάρια 0.00

Ανεξάρτητοι Σύμβουλοι Ποιότητας & Ηλεκτρονικά φυλλάδια/εφημερίδες 0.00

Ανεξάρτητοι Σύμβουλοι Ποιότητας & Διεθνείς Οργανισμοί 0.00

Ανεξάρτητοι Σύμβουλοι Ποιότητας & Ιστοσελίδες Οργανισμών 0.00

Ανεξάρτητοι Σύμβουλοι Ποιότητας & Δίκτυο δια Βίου Κατάρτιση & Αναβάθμιση 0.00

Ανεξάρτητοι Σύμβουλοι Ποιότητας & Οδηγοί/Εγχειρίδια Επαγγελματικής Κατάρτισης 0.00

Ανεξάρτητοι Σύμβουλοι Ποιότητας & Ψηφιακές Μηχανές Αναζήτησης 0.00
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Pair of variables p-level

Ανεξάρτητοι Σύμβουλοι Ποιότητας & Δημόσια Βιβλιοθήκη 0.00

Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών & Κλαδικά περιοδικά/φυλλάδια 0.00

Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών & Ψηφιακές Μηχανές Αναζήτησης 0.00

Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών & Ανεξάρτητοι Σύμβουλοι Ποιότητας 0.00

Ο  πίνακας  31  δείχνει  τους  συνδυασμούς  που  είναι  στατιστικά  σημαντικοί,  δηλαδή 

p<0,05. Από αυτόν τον πίνακα διαπιστώνουμε τα έξης: 

  Οι διαφορές για τις πηγές πληροφόρησης μέσω των  συνεδρίων/ σεμιναρίων  είναι στατιστικά 

σημαντικές  με  τις  διαφορές  για  τις  πηγές  πληροφόρησης  μέσω  των  ψηφιακών  μηχανών 

αναζήτησης και του έντυπου τύπου.

  Οι  διαφορές  για  τις  πηγές  πληροφόρησης  μέσω  των   ηλεκτρονικών  φυλλαδίων  είναι 

στατιστικά σημαντικές με τις διαφορές για τις πηγές πληροφόρησης μέσω των:  συνεδρίων/ 

σεμιναρίων, Διεθνή Οργανισμών, ψηφιακών μηχανών αναζήτησης, έντυπου τύπου,  δημόσια 

βιβλιοθήκη και Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών.

  Οι διαφορές για τις πηγές πληροφόρησης μέσω των πληροφοριακών βάσεων δεδομένων είναι 

στατιστικά σημαντικές με τις διαφορές για τις πηγές πληροφόρησης μέσω των: συνεδρίων/ 

σεμιναρίων, ηλεκτρονικών φυλλαδίων, ψηφιακών μηχανών αναζήτησης, δημόσιους φορείς, 

ανεξάρτητων συμβούλων ποιότητας και Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών.

  Οι  διαφορές  για  τις  πηγές  πληροφόρησης  μέσω  των  διεθνή  οργανισμών  είναι  στατιστικά 

σημαντικές με τις διαφορές για τις πηγές πληροφόρησης μέσω των: συνεδρίων/ σεμιναρίων, 

ψηφιακών  μηχανών  αναζήτησης,  κλαδικών  περιοδικών,  δίκτυο  δια  βίου  κατάρτισης  & 

αναβάθμισης, προσωπική βιβλιοθήκη και Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών. 

  Οι διαφορές για τις  πηγές πληροφόρησης μέσω των ψηφιακών μηχανών αναζήτησης είναι 

στατιστικά σημαντικές με τις διαφορές για τις πηγές πληροφόρησης μέσω των: ιστοσελίδων 

οργανισμών, οδηγών επαγγελματικής κατάρτισης, προσωπική βιβλιοθήκη, δημόσιων φορέων, 

δημόσια βιβλιοθήκη,  Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών, ηλεκτρονικά φυλλάδια/εφημερίδες, 

πληροφοριακές  βάσεις  δεδομένων,  διεθνή  οργανισμών,  ιστοσελίδες  οργανισμών,  κλαδικά 

περιοδικά/φυλλάδια και δίκτυο δια βίου κατάρτισης & αναβάθμισης.

  Οι διαφορές για τις πηγές πληροφόρησης μέσω των ιστοσελίδων οργανισμών είναι στατιστικά 

σημαντικές με τις διαφορές για τις πηγές πληροφόρησης μέσω των: συνεδρίων/ σεμιναρίων, 

πληροφοριακών  βάσεων  δεδομένων,  διεθνή  οργανισμών,  οδηγών  επαγγελματικής 

κατάρτισης, έντυπο τύπο, δημόσια βιβλιοθήκη και Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών. 

  Οι διαφορές για τις πηγές πληροφόρησης μέσω των κλαδικών περιοδικών είναι στατιστικά 

σημαντικές με τις διαφορές για τις πηγές πληροφόρησης μέσω των: συνεδρίων/ σεμιναρίων, 
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ηλεκτρονικών  φυλλαδίων,  πληροφοριακών  βάσεων  δεδομένων,  ιστοσελίδων  οργανισμών, 

προσωπική  βιβλιοθήκη,  έντυπο  τύπο,  δημόσιων  φορέων,  δημόσια  βιβλιοθήκη  και 

ανεξάρτητων Συμβούλων ποιότητας. 

  Οι  διαφορές  για  τις  πηγές  πληροφόρησης  μέσω  του  δικτύου  δια  Βίου  Κατάρτισης  & 

Αναβάθμισης είναι στατιστικά σημαντικές με τις διαφορές για τις πηγές πληροφόρησης μέσω 

των: συνεδρίων/ σεμιναρίων, κλαδικών περιοδικών και Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών.

  Οι διαφορές για τις πηγές πληροφόρησης μέσω των οδηγών επαγγελματικής κατάρτισης είναι 

στατιστικά σημαντικές με τις διαφορές για τις πηγές πληροφόρησης μέσω των: συνεδρίων/ 

σεμιναρίων, κλαδικών περιοδικών, δίκτυο δια βίου κατάρτισης & αναβάθμισης, ψηφιακών 

μηχανών αναζήτησης, δημόσια βιβλιοθήκη και Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών. 

  Οι διαφορές για τις πηγές πληροφόρησης μέσω της προσωπικής βιβλιοθήκης  είναι στατιστικά 

σημαντικές με τις διαφορές για τις πηγές πληροφόρησης μέσω των: συνεδρίων/ σεμιναρίων, 

πληροφοριακών βάσεων δεδομένων,  διεθνή οργανισμών,  ψηφιακών μηχανών αναζήτησης, 

δημόσιους  φορείς,  ανεξάρτητων  συμβούλων  ποιότητας  και  Ένωσης  Αγροτικών 

Συνεταιρισμών.

  Οι   διαφορές  για  τις  πηγές  πληροφόρησης  μέσω  του  έντυπου  τύπου   είναι  στατιστικά 

σημαντικές με τις διαφορές για τις πηγές πληροφόρησης μέσω των: πληροφοριακών βάσεων 

δεδομένων, διεθνή οργανισμών, ψηφιακών μηχανών αναζήτησης, δίκτυο δια βίου κατάρτισης 

&  αναβάθμισης,  οδηγών  επαγγελματικής  κατάρτισης,  προσωπική  βιβλιοθήκη,  δημόσιους 

φορείς,  δημόσια  βιβλιοθήκη,  ανεξάρτητων  συμβούλων ποιότητας  και  Ένωσης  Αγροτικών 

Συνεταιρισμών.

  Οι  διαφορές  για  τις  πηγές  πληροφόρησης  μέσω των   δημόσιων  φορέων  είναι  στατιστικά 

σημαντικές με τις διαφορές για τις πηγές πληροφόρησης μέσω των: συνεδρίων/ σεμιναρίων, 

διεθνή οργανισμών, ψηφιακών μηχανών αναζήτησης, οδηγών επαγγελματικής κατάρτισης, 

ανεξάρτητων συμβούλων ποιότητας και Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών.

  Οι διαφορές για τις πηγές πληροφόρησης μέσω της  δημόσιας βιβλιοθήκης είναι στατιστικά 

σημαντικές με τις διαφορές για τις πηγές πληροφόρησης μέσω των: συνεδρίων/ σεμιναρίων, 

ψηφιακών μηχανών αναζήτησης,  δίκτυο δια βίου κατάρτισης & αναβάθμισης,  προσωπική 

βιβλιοθήκη, δημόσιους φορείς και Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών.

  Οι διαφορές για τις πηγές πληροφόρησης μέσω των ανεξάρτητων συμβούλων ποιότητας είναι 

στατιστικά σημαντικές με τις διαφορές για τις πηγές πληροφόρησης μέσω των: συνεδρίων/ 

σεμιναρίων, ηλεκτρονικών φυλλαδίων, Διεθνή οργανισμών, ιστοσελίδων οργανισμών, δίκτυο 

δια  βίου  κατάρτισης  &  αναβάθμισης,  οδηγών  επαγγελματικής  κατάρτισης,  ψηφιακών 

μηχανών αναζήτησης. δημόσια βιβλιοθήκη.
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  Οι διαφορές για τις πηγές πληροφόρησης μέσω της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών είναι 

στατιστικά σημαντικές με τις διαφορές για τις πηγές  πληροφόρησης μέσω των: κλαδικών 

περιοδικών, ψηφιακών μηχανών αναζήτησης και ανεξάρτητων συμβούλων ποιότητας. 

Πίνακας 32. Στατιστικά μη σημαντικές διαφορές ανάμεσα σε μεταβλητές - Εμπόδια στην 
αναζήτηση της πληροφορίας

Pair of variables p-level

Έλλειψη Χρόνου & Κόστος 1.00

Έλλειψη Χρόνου & Έλλειψη εμπιστοσύνης στην ηλεκτρονική πληροφόρηση 0.12

Έλλειψη Χρόνου & Αδιαφορία 0.15

Έλλειψη Χρόνου & Δεν υπάρχει ανάγκη πληροφόρησης 0.39

Κόστος & Αδιαφορία 0.27

Κόστος & Δεν υπάρχει ανάγκη πληροφόρησης 0.60

Έλλειψη  Βιβλιοθήκης & Έλλειψη εμπιστοσύνης στην ηλεκτρονική πληροφόρηση 0.15

Έλλειψη  Βιβλιοθήκης & Μεγάλος Όγκος-Ανοργάνωτης πληροφορίας 0.42

Μη εξοικείωσης με τρόπους αναζήτησης της πληροφορίας & Ελλιπής Εξοικείωση 
με Η/Υ

0.08

Μη εξοικείωσης με τρόπους αναζήτησης της πληροφορίας & Μεγάλος Όγκος-
Ανοργάνωτης πληροφορίας

0.10

Ελλιπής Εξοικείωση με Η/Υ & Μεγάλος Όγκος-Ανοργάνωτης πληροφορίας 0.18

Πληροφόρηση με πολύ επιστημονική γλώσσα & Δυσκολία στη κατανόηση της 
πληροφορίας σε ξένη γλώσσα

0.79

Αδιαφορία & Δεν υπάρχει ανάγκη πληροφόρησης 0.21

Ο  πίνακας 32  δείχνει τις μη στατιστικά σημαντικές διαφορές για την ερώτηση Δ που 

αφορά τα εμπόδια στην αναζήτηση της πληροφορίας οπού το p>0,05. Έτσι, έχουμε τα εξής: 

  Οι διαφορές στην έλλειψη χρόνου είναι μη στατιστικά σημαντικές με τις διαφορές: κόστος, 

έλλειψη  εμπιστοσύνης  στην  ηλεκτρονική  πληροφόρηση,  αδιαφορία,  δεν  υπάρχει  ανάγκη 

πληροφόρησης.

  Οι διαφορές στο κόστος είναι μη στατιστικά σημαντικές με τις διαφορές: αδιαφορία και δεν 

υπάρχει ανάγκη πληροφόρησης.

  Οι διαφορές  στην έλλειψη   βιβλιοθήκης  είναι  μη  στατιστικά  σημαντικές  με  τις  διαφορές: 

έλλειψη εμπιστοσύνης στην ηλεκτρονική πληροφόρηση και μεγάλος όγκος - ανοργάνωτης 

πληροφορίας.

  Η διαφορά στην μη εξοικείωσης με τρόπους αναζήτησης της πληροφορίας είναι μη στατιστικά 

σημαντική με τη διαφορά του μεγάλου όγκου - ανοργάνωτης πληροφορίας.

  Η διαφορά στην ελλιπή εξοικείωση με Η/Υ είναι μη στατιστικά σημαντική με τη διαφορά του 

μεγάλου όγκου - ανοργάνωτης πληροφορίας.
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  Η διαφορά στην πληροφόρηση με πολύ επιστημονική γλώσσα είναι μη στατιστικά σημαντική 

με τη διαφορά της δυσκολίας στη κατανόηση της πληροφορίας σε ξένη γλώσσα.

  Η διαφορά στην αδιαφορία είναι μη στατιστικά σημαντική με τη διαφορά του δεν υπάρχει 

ανάγκη πληροφόρησης. 

Πίνακας 33. Στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα σε μεταβλητές - εμπόδια στην 
αναζήτηση της πληροφορίας

Pair of variables p-level

Αδιαφορία & Έλλειψη  Βιβλιοθήκης 0.00

Αδιαφορία & Έλλειψη εμπιστοσύνης στην ηλεκτρονική πληροφόρηση 0.01

Αδιαφορία & Ελλιπής Εξοικείωση με Η/Υ 0.00

Αδιαφορία & Μη εξοικείωσης με τρόπους αναζήτησης της πληροφορίας 0.00

Δεν υπάρχει ανάγκη πληροφόρησης & Ελλιπής Εξοικείωση με Η/Υ 0.00

Δεν υπάρχει ανάγκη πληροφόρησης & Μεγάλος Όγκος-Ανοργάνωτης πληροφορίας 0.00

Δεν υπάρχει ανάγκη πληροφόρησης & Μη εξοικείωσης με τρόπους αναζήτησης της 
πληροφορίας 

0.00

Δεν υπάρχει ανάγκη πληροφόρησης & Πληροφόρηση με πολύ επιστημονική γλώσσα 0.00

Δυσκολία στη κατανόηση της πληροφορίας σε ξένη γλώσσα & Αδιαφορία 0.00

Δυσκολία στη κατανόηση της πληροφορίας σε ξένη γλώσσα & Δεν υπάρχει ανάγκη 
πληροφόρησης

0.00

Δυσκολία στη κατανόηση της πληροφορίας σε ξένη γλώσσα & Έλλειψη  Βιβλιοθήκης 0.00

Δυσκολία στη κατανόηση της πληροφορίας σε ξένη γλώσσα & Έλλειψη Χρόνου 0.00

Δυσκολία στη κατανόηση της πληροφορίας σε ξένη γλώσσα & Ελλιπής Εξοικείωση με Η/Υ 0.00

Δυσκολία στη κατανόηση της πληροφορίας σε ξένη γλώσσα & Κόστος 0.00

Δυσκολία στη κατανόηση της πληροφορίας σε ξένη γλώσσα & Μεγάλος Όγκος-
Ανοργάνωτης πληροφορίας

0.00

Δυσκολία στη κατανόηση της πληροφορίας σε ξένη γλώσσα & Μη εξοικείωσης με τρόπους 
αναζήτησης της πληροφορίας 

0.00

Έλλειψη  Βιβλιοθήκης & Δεν υπάρχει ανάγκη πληροφόρησης 0.00

Έλλειψη  Βιβλιοθήκης & Έλλειψη Χρόνου 0.00

Έλλειψη  Βιβλιοθήκης & Μη εξοικείωσης με τρόπους αναζήτησης της πληροφορίας 0.00

Έλλειψη εμπιστοσύνης στην ηλεκτρονική πληροφόρηση & Δεν υπάρχει ανάγκη 
πληροφόρησης

0.02

Έλλειψη εμπιστοσύνης στην ηλεκτρονική πληροφόρηση & Δυσκολία στη κατανόηση της 
πληροφορίας σε ξένη γλώσσα

0.00

Έλλειψη εμπιστοσύνης στην ηλεκτρονική πληροφόρηση & Μη εξοικείωσης με τρόπους 
αναζήτησης της πληροφορίας 

0.00

Έλλειψη Χρόνου & Μη εξοικείωσης με τρόπους αναζήτησης της πληροφορίας 0.00

Ελλιπής Εξοικείωση με Η/Υ  & Έλλειψη  Βιβλιοθήκης 0.00

Ελλιπής Εξοικείωση με Η/Υ  & Έλλειψη εμπιστοσύνης στην ηλεκτρονική πληροφόρηση 0.00

Ελλιπής Εξοικείωση με Η/Υ  & Έλλειψη Χρόνου 0.00

Ελλιπής Εξοικείωση με Η/Υ  & Πληροφόρηση με πολύ επιστημονική γλώσσα 0.00

Κόστος & Έλλειψη  Βιβλιοθήκης 0.00

Κόστος & Έλλειψη εμπιστοσύνης στην ηλεκτρονική πληροφόρηση 0.01

Κόστος & Ελλιπής Εξοικείωση με Η/Υ 0.00
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Pair of variables p-level

Κόστος & Μεγάλος Όγκος-Ανοργάνωτης πληροφορίας 0.00

Κόστος & Μη εξοικείωσης με τρόπους αναζήτησης της πληροφορίας 0.00

Κόστος & Πληροφόρηση με πολύ επιστημονική γλώσσα 0.00

Μεγάλος Όγκος-Ανοργάνωτης πληροφορίας & Αδιαφορία 0.00

Μεγάλος Όγκος-Ανοργάνωτης πληροφορίας & Έλλειψη εμπιστοσύνης στην ηλεκτρονική 
πληροφόρηση

0.00

Μεγάλος Όγκος-Ανοργάνωτης πληροφορίας & Έλλειψη Χρόνου 0.00

Μη εξοικείωσης με τρόπους αναζήτησης της πληροφορίας  & Πληροφόρηση με πολύ 
επιστημονική γλώσσα

0.00

Πληροφόρηση με πολύ επιστημονική γλώσσα & Αδιαφορία 0.00

Πληροφόρηση με πολύ επιστημονική γλώσσα & Έλλειψη  Βιβλιοθήκης 0.00

Πληροφόρηση με πολύ επιστημονική γλώσσα & Έλλειψη εμπιστοσύνης στην ηλεκτρονική 
πληροφόρηση

0.00

Πληροφόρηση με πολύ επιστημονική γλώσσα & Έλλειψη Χρόνου 0.00

Πληροφόρηση με πολύ επιστημονική γλώσσα & Μεγάλος Όγκος-Ανοργάνωτης 
πληροφορίας

0.00

Ο  πίνακας  33 δείχνει  τους  συνδυασμούς  που  είναι  στατιστικά  σημαντικοί,  δηλαδή 

p<0,05. Έτσι, έχουμε τα εξής:

  Οι διαφορές στην δυσκολία στη κατανόηση της πληροφορίας σε ξένη γλώσσα είναι στατιστικά 

σημαντικές με τις διαφορές: δεν υπάρχει ανάγκη πληροφόρησης, κόστος, αδιαφορία, έλλειψη 

βιβλιοθήκης,  έλλειψη χρόνου, ελλιπής εξοικείωση με Η/Υ, μεγάλος όγκος -  ανοργάνωτης 

πληροφορίας και μη εξοικείωσης με τρόπους αναζήτησης της πληροφορίας.

  Οι  διαφορές  στην  αδιαφορία  είναι  στατιστικά  σημαντικές  με  τις  διαφορές:  έλλειψη 

βιβλιοθήκης, έλλειψη εμπιστοσύνης στην ηλεκτρονική πληροφόρηση, ελλιπής εξοικείωση με 

Η/Υ και μη εξοικείωσης με τρόπους αναζήτησης της πληροφορίας.

  Οι  διαφορές  στο  δεν  υπάρχει  ανάγκη  πληροφόρησης  είναι  στατιστικά  σημαντικές  με  τις 

διαφορές:   ελλιπής  εξοικείωση  με  Η/Υ,  μεγάλος  όγκος  -  ανοργάνωτης  πληροφορίας,  μη 

εξοικείωσης  με  τρόπους  αναζήτησης  της  πληροφορίας   και  πληροφόρηση  με  πολύ 

επιστημονική γλώσσα. 

  Οι διαφορές στην έλλειψη  βιβλιοθήκης είναι στατιστικά σημαντικές με τις διαφορές:  δεν 

υπάρχει ανάγκη πληροφόρησης, έλλειψη χρόνου και μη εξοικείωσης με τρόπους αναζήτησης 

της πληροφορίας.

  Οι διαφορές στην έλλειψη εμπιστοσύνης στην ηλεκτρονική πληροφόρηση είναι  στατιστικά 

σημαντικές με τις διαφορές: δεν υπάρχει ανάγκη πληροφόρησης, δυσκολία στη κατανόηση 

της  πληροφορίας  σε  ξένη  γλώσσα  και  μη  εξοικείωσης  με  τρόπους  αναζήτησης  της 

πληροφορίας.
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  Η διαφορά στην έλλειψη χρόνου είναι στατιστικά σημαντική με τη διαφορά μη εξοικείωσης με 

τρόπους αναζήτησης της πληροφορίας.

  Οι διαφορές στην ελλιπή εξοικείωση με Η/Υ είναι στατιστικά σημαντικές με τις διαφορές: 

έλλειψη  βιβλιοθήκης,  έλλειψη  εμπιστοσύνης  στην  ηλεκτρονική  πληροφόρηση,  έλλειψη 

χρόνου και πληροφόρηση με πολύ επιστημονική γλώσσα.

  Οι διαφορές στο κόστος είναι στατιστικά σημαντικές με τις διαφορές: έλλειψη  βιβλιοθήκης, 

έλλειψη εμπιστοσύνης στην ηλεκτρονική πληροφόρηση, ελλιπή εξοικείωση με Η/Υ, μεγάλο 

όγκο - ανοργάνωτης πληροφορίας, πληροφόρηση με πολύ επιστημονική γλώσσα.

  Οι διαφορές στο μεγάλο όγκο ανοργάνωτης πληροφορίας είναι στατιστικά σημαντικές με τις 

διαφορές:  αδιαφορία,  έλλειψη εμπιστοσύνης στην ηλεκτρονική  πληροφόρηση και  έλλειψη 

χρόνου.

  Η διαφορά στη  μη εξοικείωση  με  τρόπους  αναζήτησης  της  πληροφορίας  είναι  στατιστικά 

σημαντική με τη διαφορά πληροφόρησης με πολύ επιστημονική γλώσσα.

  Οι διαφορές στη πληροφόρηση με πολύ επιστημονική γλώσσα είναι στατιστικά σημαντικές με 

τις  διαφορές:  αδιαφορία,  έλλειψη   βιβλιοθήκης,  έλλειψη εμπιστοσύνης  στην ηλεκτρονική 

πληροφόρηση, έλλειψη χρόνου και μεγάλο όγκο - ανοργάνωτης πληροφορίας.

Πίνακας 34. Στατιστικά μη σημαντικές διαφορές ανάμεσα σε μεταβλητές - βελτίωση της 
πληροφόρησης των παραγωγών

Pair of variables p-level

Κατάρτιση, δια βίου εκπαίδευση & Υποστήριξη από Ανεξάρτητους Τεχνικούς 
Συμβούλους

0.40

Ο  πίνακας 34  δείχνει την μη στατιστικά σημαντική διαφορά για την ερώτηση ΣΤ που 

αφορά την βελτίωση της πληροφόρησης των παραγωγών οπού το p>0,05. Έτσι έχουμε:

  Η  διαφορά  στην  κατάρτιση,  δια  βίου  εκπαίδευση  είναι  μη  στατιστικά  σημαντική  με  τη 

διαφορά της υποστήριξης από ανεξάρτητους τεχνικούς συμβούλους.

Πίνακας 35. Στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα σε μεταβλητές - βελτίωση της 
πληροφόρησης των παραγωγών
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Pair of variables p-level

Δημιουργία βιβλιοθήκης για την παραγωγή/τυποποίηση ελαιοκομικών προϊόντων & 
Ψηφιακή υπηρεσία υποβολής ερωτήσεων 

0.00

Δημιουργία βιβλιοθήκης για την παραγωγή/τυποποίηση ελαιοκομικών προϊόντων & 
Δημιουργία έντυπου περιοδικού

0.00

Δημιουργία βιβλιοθήκης για την παραγωγή/τυποποίηση ελαιοκομικών προϊόντων  & 
Υποστήριξη από Ανεξάρτητους Τεχνικούς Συμβούλους

0.00

Δημιουργία βιβλιοθήκης για την παραγωγή/τυποποίηση ελαιοκομικών προϊόντων  & 
Εκπαίδευση για χρήση του διαδικτύου   

0.05

Δημιουργία έντυπου περιοδικού & Διοργάνωση Συναντήσεων με Εμπλεκόμενους Φορείς 0.00

Δημιουργία έντυπου περιοδικού & Εκπαίδευση για χρήση του διαδικτύου   0.00

Δημιουργία έντυπου περιοδικού & Υποστήριξη από Ανεξάρτητους Τεχνικούς Συμβούλους 0.03

Δημιουργία έντυπου περιοδικού & Ψηφιακή υπηρεσία υποβολής ερωτήσεων 0.00

Διοργάνωση Συναντήσεων με Εμπλεκόμενους Φορείς & Δημιουργία βιβλιοθήκης για την 
παραγωγή/τυποποίηση ελαιοκομικών προϊόντων 

0.00

Διοργάνωση Συναντήσεων με Εμπλεκόμενους Φορείς & Κατάρτιση, δια βίου εκπαίδευση 0.00

Διοργάνωση Συναντήσεων με Εμπλεκόμενους Φορείς & Ψηφιακή υπηρεσία υποβολής 
ερωτήσεων 

0.00

Εκπαίδευση για χρήση του διαδικτύου & Διοργάνωση Συναντήσεων με Εμπλεκόμενους 
Φορείς

0.00

Εκπαίδευση για χρήση του διαδικτύου & Κατάρτιση, δια βίου εκπαίδευση 0.00

Εκπαίδευση για χρήση του διαδικτύου & Πληροφόρηση μέσω συνεταιρισμών/ενώσεων  0.00

Εκπαίδευση για χρήση του διαδικτύου & Ψηφιακή υπηρεσία υποβολής ερωτήσεων 0.00

Κατάρτιση, δια βίου εκπαίδευση & Δημιουργία βιβλιοθήκης για την παραγωγή/τυποποίηση 
ελαιοκομικών προϊόντων 

0.01

Κατάρτιση, δια βίου εκπαίδευση & Δημιουργία έντυπου περιοδικού 0.01

Κατάρτιση, δια βίου εκπαίδευση & Πληροφόρηση μέσω συνεταιρισμών/ενώσεων  0.00

Πληροφόρηση μέσω συνεταιρισμών/ενώσεων & Δημιουργία βιβλιοθήκης για την 
παραγωγή/τυποποίηση ελαιοκομικών προϊόντων 

0.00

Πληροφόρηση μέσω συνεταιρισμών/ενώσεων & Δημιουργία έντυπου περιοδικού 0.00

Πληροφόρηση μέσω συνεταιρισμών/ενώσεων & Διοργάνωση Συναντήσεων με 
Εμπλεκόμενους Φορείς

0.00

Πληροφόρηση μέσω συνεταιρισμών/ενώσεων & Υποστήριξη από Ανεξάρτητους Τεχνικούς 
Συμβούλους

0.00

Υποστήριξη από Ανεξάρτητους Τεχνικούς Συμβούλους & Διοργάνωση Συναντήσεων με 
Εμπλεκόμενους Φορείς

0.00

Υποστήριξη από Ανεξάρτητους Τεχνικούς Συμβούλους & Εκπαίδευση για χρήση του 
διαδικτύου   

0.00

Ψηφιακή υπηρεσία υποβολής ερωτήσεων & Κατάρτιση, δια βίου εκπαίδευση 0.00

Ψηφιακή υπηρεσία υποβολής ερωτήσεων & Πληροφόρηση μέσω συνεταιρισμών/ενώσεων  0.00

Ψηφιακή υπηρεσία υποβολής ερωτήσεων & Υποστήριξη από Ανεξάρτητους Τεχνικούς 
Συμβούλους

0.00

Ο  πίνακας  35 δείχνει  τους  συνδυασμούς  που  είναι  στατιστικά  σημαντικοί,  δηλαδή 

p<0,05. Έτσι, έχουμε τα εξής:

  Οι  διαφορές  στην  δημιουργία  βιβλιοθήκης  για  την  παραγωγή/τυποποίηση  ελαιοκομικών 

προϊόντων  είναι  στατιστικά  σημαντικές  με  τις  διαφορές:  ψηφιακή  υπηρεσία  υποβολής 

ερωτήσεων,  δημιουργία  έντυπου  περιοδικού,  υποστήριξη  από  ανεξάρτητους  τεχνικούς 

συμβούλους και εκπαίδευση για χρήση του διαδικτύου.

  Οι  διαφορές  στην  δημιουργία έντυπου  περιοδικού  είναι  στατιστικά  σημαντικές  με  τις 

διαφορές: διοργάνωση συναντήσεων με εμπλεκόμενους φορείς, εκπαίδευση για χρήση του 
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διαδικτύου,  υποστήριξη  από  ανεξάρτητους  τεχνικούς  συμβούλους και  ψηφιακή  υπηρεσία 

υποβολής ερωτήσεων. 

  Οι  διαφορές  στην  διοργάνωση  συναντήσεων  με  εμπλεκόμενους  φορείς  είναι  στατιστικά 

σημαντικές  με  τις  διαφορές:  δημιουργία  βιβλιοθήκης  για  την  παραγωγή/τυποποίηση 

ελαιοκομικών  προϊόντων,  κατάρτιση,  δια  βίου  εκπαίδευση,  ψηφιακή  υπηρεσία  υποβολής 

ερωτήσεων.

  Οι διαφορές στην εκπαίδευση για χρήση του διαδικτύου είναι στατιστικά σημαντικές με τις 

διαφορές:  διοργάνωση  συναντήσεων  με  εμπλεκόμενους  φορείς,  κατάρτιση,  δια  βίου 

εκπαίδευση, πληροφόρηση μέσω συνεταιρισμών/ενώσεων και ψηφιακή υπηρεσία υποβολής 

ερωτήσεων. 

  Οι  διαφορές  στην  κατάρτιση,  δια  βίου  εκπαίδευση  είναι  στατιστικά  σημαντικές  με  τις 

διαφορές: δημιουργία βιβλιοθήκης για την παραγωγή/τυποποίηση ελαιοκομικών προϊόντων, 

δημιουργία έντυπου περιοδικού και πληροφόρηση μέσω συνεταιρισμών/ενώσεων.

   Οι διαφορές στην πληροφόρηση μέσω συνεταιρισμών/ενώσεων είναι στατιστικά σημαντικές 

με  τις  διαφορές: δημιουργία  βιβλιοθήκης  για  την  παραγωγή/τυποποίηση  ελαιοκομικών 

προϊόντων,  δημιουργία  έντυπου  περιοδικού,  διοργάνωση  συναντήσεων  με  εμπλεκόμενους 

φορείς και υποστήριξη από ανεξάρτητους τεχνικούς συμβούλους. 

  Οι  διαφορές  στην  υποστήριξη  από  ανεξάρτητους  τεχνικούς  συμβούλους  είναι  στατιστικά 

σημαντικές  με  τις  διαφορές: διοργάνωση  συναντήσεων  με  εμπλεκόμενους  φορείς  και 

εκπαίδευση για χρήση του διαδικτύου.

  Οι διαφορές στην ψηφιακή υπηρεσία υποβολής ερωτήσεων είναι στατιστικά σημαντικές με τις 

διαφορές: κατάρτισης, δια βίου εκπαίδευση, πληροφόρηση μέσω συνεταιρισμών/ενώσεων και 

υποστήριξη από ανεξάρτητους τεχνικούς συμβούλους.

 

4.3.6  Διαφοροποίηση  της  συχνότητας  της  ηλικίας  ως  προς  το  κύριο  επάγγελμα,  τις  

δραστηριότητες  παραγωγής,  την  συχνότητα  χρήσης  του  διαδικτύου  και  την  

ικανοποίηση για αναζήτηση πληροφοριών

Πίνακας 36. Δοκιμή χ2 για την ανάλυση της ηλικίας σε σχέση με το κύριο επάγγελμα, τις 
δραστηριότητες παραγωγής, την συχνότητα χρήσης του διαδικτύου και την ικανοποίηση 
για αναζήτηση πληροφοριών

Επάγγελμα Δραστηριότητες Συχνότητα χρήσης 
του διαδικτύου

Ικανοποίηση για 
αναζήτηση 

πληροφοριών
p p p p

Ηλικία 0.0488 0.9968 0.0005 0.8614
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Ο  πίνακας 36  δείχνει την δοκιμή χ2 της ηλικίας σε σχέση με το κύριο επάγγελμα, τις 

δραστηριότητες  παραγωγής,  την συχνότητα χρήσης του διαδικτύου και  την ικανοποίηση για 

αναζήτηση πληροφοριών. Παρατηρείται ότι η ηλικία σε σχέση με  το κύριο επάγγελμα και την 

συχνότητα  χρήσης  του  διαδικτύου  έχουν  στατιστική  σημαντική  διαφορά  (p<0,05).  Αυτό 

σημαίνει  ότι  όσο πιο νέοι τόσο πιο πολύ χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για πληροφόρηση και 

πιθανότατα είναι αγρότες και όσοι είναι πάνω από 60 ετών είναι κυρίως συνταξιούχοι και δεν 

χρησιμοποιούν καθόλου το διαδίκτυο. Ενώ αντίστοιχα η ηλικία σε σχέση με τις δραστηριότητες 

παραγωγής και την ικανοποίηση για αναζήτηση πληροφοριών έχουν  μη στατιστική σημαντική 

διαφορά  (p>0,05),  δηλαδή  δεν  παίζει  ρόλο  πόσο  χρονών  είσαι  για  τις  δραστηριότητες 

παραγωγής και την ικανοποίηση για αναζήτηση πληροφοριών.    

4.3.7 Διαφοροποίηση της συχνότητας της χρήσης του διαδικτύου ως προς την ικανοποίηση  

για αναζήτηση πληροφοριών

Πίνακας 37. Δοκιμή χ2 για τη συχνότητα της χρήσης του διαδικτύου σε σχέση με την 
ικανοποίηση για αναζήτηση πληροφοριών

Ικανοποίηση για αναζήτηση πληροφοριών

p
Συχνότητα χρήσης του διαδικτύου 0.4858

Στον πίνακα 37 φαίνεται η διαφοροποίηση της συχνότητας της χρήσης του διαδικτύου ως 

προς την ικανοποίηση για αναζήτηση πληροφοριών. Παρατηρείται ότι υπάρχει  μη στατιστική 

σημαντική διαφορά (p>0,05) μεταξύ αυτών των δυο, δηλαδή δεν έχει σημασία το ποσό συχνά 

κάνει  κάποιος  χρήση  του  διαδικτύου  και  το  πόσο  ευχαριστημένος  είναι  με  την  αναζήτηση 

πληροφοριών. 

4.3.8 Οι πιο συχνές περιπτώσεις (Frequent items)

Οι  υπολογισμοί  γίνανε  με  το  λογάριθμο  “apriori”  θέτοντας  ως  ελάχιστο  ποσοστό 

υποστήριξης,  εμπιστοσύνης  και  συσχέτισης  το  20%.  Ο  αλγόριθμος  αυτός  εντοπίζει  τις  πιο 

συχνές  περιπτώσεις  και  απορρίπτει  τις  υπόλοιπες  σύμφωνα  με  ένα  ελάχιστο  ποσοστό 

υποστήριξης. Μετά δημιουργεί συνδυασμούς ανάμεσα στις περιπτώσεις αυτές, ξανά υπολογίζει 

το ποσοστό υποστήριξης και, εάν δεν τους απορρίψει, υπολογίζει το ποσοστό εμπιστοσύνης και 

συσχέτισης τους.
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Πίνακας 38. Οι πιο συχνές περιπτώσεις που συναντάμε για να σχηματιστούν οι κανόνες 
συσχέτισης   

Συχνές περιπτώσεις Συχνότητα Υποστήριξη (%)
OOP 113 92.62

F 59 48.36
Never 58 47.54
Good 56 45.90

OOP, F 55 45.08
OOP, Never 55 45.08
OOP, Good 52 42.62
AGE=>60 50 40.98

(Όπου R= συνταξιούχος , F= Αγρότης, OOP= παραγωγός ελαιολάδου, Never= ποτέ)

Ο πίνακας 38 δείχνει τις  πιο συχνές περιπτώσεις που συναντάμε για να σχηματιστούν οι 

κανόνες συσχέτισης. Παρατηρείται ότι από τους 122 ελαιοπαραγωγούς που πήραν μέρος στην 

έρευνα,  οι  113  ασχολούνται  με  την  παραγωγή  ελαιολάδου,  59  είναι  αγρότες,  58  δεν 

χρησιμοποιούν  ποτέ  το  διαδίκτυο,  56  είναι  αρκετά  ικανοποιημένοι  με  την  δυνατότητα 

αναζήτησης πληροφοριών, 55 είναι  παραγωγοί  ελαιολάδου και  αγρότες,  55 είναι  παραγωγοί 

ελαιολάδου και δεν χρησιμοποιούν ποτέ το διαδίκτυο, 52 είναι παραγωγοί ελαιολάδου και είναι 

αρκετά  ικανοποιημένοι με την δυνατότητα αναζήτησης πληροφοριών και τέλος 50 είναι πάνω 

από 60 ετών.     

4.3.9 Κανόνες συσχέτισης

Πίνακας 39. Κανόνες συσχέτισης μεταξύ ηλικίας, επαγγέλματος, δραστηριότητας  και 
συχνότητας χρήσης διαδικτύου      

Κανόνες Εάν ==> Τότε Υποστήριξη 
(%)

Εμπιστοσύνη 
(%)

Συσχέτιση 
(%)

1ος AGE =>60, OOP ==> R 26.22 69.56 76.53

2ος AGE =>60 ==> R, OOP 26.22 64.00 76.49

3ος AGE =>60 ==> R 27.04 66.00 75.70

4ος AGE =>60, OOP ==> R, Never 20.49 54.34 73.72

5ος AGE =>60 ==> R, Never 20.49 50.00 70.71

6ος AGE =>60 ==> R, OOP, 
Never

20.49 50.00 70.71

(Όπου R=συνταξιούχος , OOP=παραγωγός ελαιολάδου, Never= ποτέ)

Ο  πίνακας 39 δείχνει  τους  κανόνες  συσχέτισης  μεταξύ  ηλικίας,  επαγγέλματος, 

δραστηριότητας και συχνότητας χρήσης διαδικτύου. Έτσι, από τον πινάκα 19 προκύπτουν οι 

παρακάτω 6 κανόνες συσχέτισης:
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1ος κανόνας: εάν είναι πάνω από 60 ετών και ασχολείται με την παραγωγή ελαιολάδου τότε είναι 

συνταξιούχος. Με υποστήριξη 27,04%, εμπιστοσύνη 69,56% και συσχέτιση 76,53%.

2ος κανόνας: εάν  είναι  πάνω  από  60  ετών  τότε  είναι  συνταξιούχος και  ασχολείται  με  την 

παραγωγή ελαιολάδου. Με υποστήριξη 26,22%, εμπιστοσύνη 64% και συσχέτιση 76,49%.

3ος κανόνας: εάν είναι πάνω από 60 ετών τότε είναι συνταξιούχος.  Με υποστήριξη  26,22%, 

εμπιστοσύνη 66% και συσχέτιση 75,7%.

4ος κανόνας: εάν είναι πάνω από 60 ετών και ασχολείται με την παραγωγή ελαιολάδου τότε είναι 

συνταξιούχος και δεν χρησιμοποιεί ποτέ το διαδίκτυο. Με υποστήριξη 20,49%, εμπιστοσύνη 

54,34% και συσχέτιση 73,72%.

5ος κανόνας: εάν είναι πάνω από 60 ετών τότε είναι συνταξιούχος και δεν χρησιμοποιεί ποτέ το 

διαδίκτυο. Με υποστήριξη 20,49%, εμπιστοσύνη 50% και συσχέτιση 70,71%.

6ος κανόνας: εάν είναι πάνω από 60 ετών τότε είναι συνταξιούχος, ασχολείται με την παραγωγή 

ελαιολάδου και δεν χρησιμοποιεί ποτέ το διαδίκτυο. Με υποστήριξη  20,49%, εμπιστοσύνη 

50% και συσχέτιση 70,71%.
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4.4. Συμπεράσματα έρευνας 

Στην  Κέρκυρα  θα  μπορούσαμε  να  πούμε  ότι  οι  ηλικίες  που  ασχολούνται  με  την 

παραγώγη λάδιου και ελίας ειναι πάνω από 60 ετών και  μεταξύ 41-50 ετών και το  επάγγελμα 

του  παραγωγού  είναι  κυρίως  συνταξιούχοι  και  αγρότες.  Οι  δραστηριότητες  με  τις  όποιες 

ασχολούνται  είναι  εξ’  ολοκλήρου  η  παραγωγή  λαδιού  με  πολύ  σπάνιες  περιπτώσεις  να 

ασχολούνται  και  με  το  εμπόριο  του  ελαιόλαδου.  Επιπλέον,  οι  περισσότεροι  παραγωγοί  δεν 

ασχολούνται καθόλου με το διαδίκτυο για την αναζήτηση πληροφόρησης ή όταν ασχολούνται 

τότε  θα  είναι  καθημερινά.  Όσον  αφορά το  πόσο  ικανοποιημένοι  είναι  με  την  δυνατότητα 

αναζήτησης πληροφοριών είναι αρκετά έως μέτρια. 

Σχετικά με την ποσότητα της ετήσιας παράγωγης στην Κέρκυρα όλων των προϊόντων 

ελιάς, ελαιολάδου και υποπροϊόντων κυμαίνεται μεταξύ των 1000Kg και των 2000Kg, ετησίως. 

Μάλιστα πιο συγκεκριμένα, έχουμε τα εξής: 

1. με  την  παραγωγή  της  επιτραπέζιας  ελιάς  χύμα   ασχολούνται  μόνο  τρία  άτομα  σε 

ολόκληρο το νησί, 

2. με  την  παραγωγή  του  παρθένου  και  του  βιομηχανικού  (εξευγενισμένου)  ελαιολάδου 

ασχολείται  η πλειοψηφία και μάλιστα οι περισσότεροι παράγουν γύρω στα 1000 κιλά 

παρθένο ελαιόλαδο και 1000-2000 κιλά βιομηχανικό ελαιόλαδο ετησίως,

3. 8 από τα 122 άτομα που πήραν μέρος στην έρευνα ασχολούνται με την παραγωγή και 

άλλων προϊόντων πέρα του ελαιολάδου και ελιάς, και παράγουν από 500 έως 1000 κιλά 

ετησίως. Επίσης, 7 άτομα  παράγουν λιγότερο από 500 κιλά ενώ μονό 2 άτομα έχουν 

παραγωγή  μεταξύ 1000 και 1500 κιλών, ετησίως.  

Στην ερώτηση που αφορά την ανάγκη για πληροφόρηση, ερωτήθηκαν ποίοι παράγοντες 

τους  ωθούν  στην  αναζήτηση  πληροφοριών,  σημαντικό  ρόλο  παίζουν  τα  συστήματα 

ολοκληρωμένης διαχείρισης γεωργίας, η διατροφική αξία ελαιολάδου/ επιτραπέζιας ελιάς, και 

ακολουθούν η βιολογική καλλιέργεια ελιάς. Στην  τελευταία θέση έρχονται η επικαιροποίηση 

γνώσεων και τα οικολογικά προβλήματα.

Οι  πήγες  που  χρησιμοποιούν  για  αναζήτηση  πληροφόρησης  είναι  πρώτα  η  Ένωση 

Αγροτικών  Συνεταιρισμών,  ακολουθεί  η  πληροφόρηση  από  τα   συνέδρια/  σεμινάρια  ενώ 

ελάχιστα  χρησιμοποιούν  την  δημόσια  βιβλιοθήκη,  τους  Διεθνείς  οργανισμούς  και  τις 

πληροφοριακές βάσεις δεδομένων όπως πχ. ΕΔΟΕΕ, infoil. 

Οι περισσότεροι παραγωγοί αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην αναζήτηση πληροφόρησης 

όταν χρησιμοποιείται πολλή επιστημονική γλώσσα και όταν  χρησιμοποιείται η ξένη γλώσσα, 
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έπειτα ακολουθούν η ελλιπής εξοικείωση με Η/Υ και μη εξοικείωση με τρόπους αναζήτησης της 

πληροφορίας και στο τέλος είναι η έλλειψη χρόνου και το κόστος. 

Οι  ελαιοπαραγωγοί   θεωρούν  ότι  η  πληροφόρηση  από  συνεταιρισμούς/  ενώσεις 

συμβάλλει στην καλύτερη πληροφόρηση, με δεύτερο να ακολουθεί η διοργάνωση συναντήσεων 

με εμπλεκόμενους φορείς  και τρίτο την δημιουργία έντυπου περιοδικού. Τελευταία έρχονται 

στις προτιμήσεις τους, η ψηφιακή υπηρεσία υποβολής ερωτήσεων και η εκπαίδευση για χρήση 

διαδικτύου.  

Παρατηρείται  ότι  υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα  στην  ηλικία  και  το  κύριο  επάγγελμα 

καθώς και στην συχνότητα χρήσης του διαδικτύου αφού p<0,05. Αυτό μας δίνει την δυνατότητα 

να δημιουργήσουμε το προφίλ των ελαιοπαραγωγών της Κέρκυρας δηλαδή ότι όσο πιο νέοι 

τόσο πιο πολύ χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για πληροφόρηση και το κύριο επάγγελμα τους είναι 

αγρότες, ενώ όσοι είναι πάνω από 60 ετών είναι κυρίως συνταξιούχοι και δεν χρησιμοποιούν 

καθόλου το διαδίκτυο. 

Στην συνέχεια παρατηρείται  ότι  δεν  υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στην ηλικία  και τις 

δραστηριότητες παραγωγής καθώς και στην ικανοποίηση για αναζήτηση πληροφοριών p>0,05, 

δηλαδή  δεν  παίζει  ρόλο  πόσο  χρονών  είσαι  για  τις  δραστηριότητες  παραγωγής  και  την 

ικανοποίηση για αναζήτηση πληροφοριών.  Επίσης  δεν  υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα συχνότητα 

της χρήσης του διαδικτύου με την ικανοποίηση για αναζήτηση πληροφοριών, δηλαδή δεν έχει 

σημασία το ποσό συχνά κάνει κάποιος χρήση του διαδικτύου και το πόσο ευχαριστημένος είναι 

με την αναζήτηση πληροφοριών.

Το Διεθνές  Ελαιοκομικό  Συμβούλιο  κατέγραψε  ότι  το 2011-2012 η Ελλάδα παράγει 

συνολικά 310000 κιλά ετησίως ελαιόλαδο. Διαπιστώνεται ότι η Κέρκυρα παράγει πολύ λιγότερο 

σε σχέση με το σύνολο της Ελλάδος, όταν έχουμε την πλειοψηφία να  παράγει γύρω στα 1000 

κιλά ετησίως παρθένο ελαιόλαδο και γύρω στα 1000-2000 κιλά ετησίως βιομηχανικό ελαιόλαδο. 

Επιπλέον, το Διεθνές Ελαιοκομικό Συμβούλιο κατέγραψε ότι το 2011-2012 η Ελλάδα 

παράγει  συνολικά 110000 κιλά επιτραπέζια ελιά, ετησίως. Στην Κέρκυρα όπως ήδη αναφέραμε 

μόνο τρία άτομα ασχολούνται με την παραγωγή της επιτραπέζιας ελιάς σε ολόκληρο το νησί και 

από τα οποία στο σύνολο τους δε ξεπερνούν τα 1250 κιλά, ετησίως.   
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4.5 Περιορισμοί έρευνας

Οι  περιορισμοί  της  παρούσας  μελέτης  είναι  ότι  διεξάχθηκε  σε  σχετικά  μικρό  όγκο 

ερωτηθέντων και μικρό αριθμό ελαιοτριβείων ή παραγωγικών μονάδων που σημαίνει αντίστοιχα 

ότι  και  η  ανθρώπινη  δραστηριότητα  για  την  παραγωγή  προϊόντων  είναι  περιορισμένη.   Το 

ελαιόλαδο της Κέρκυρας δεν φημίζεται για την ποιότητα του ενώ μεγάλο ποσοστό πηγαίνει για 

δευτερογενή επεξεργασία. Πολλοί παραγωγοί ασχολούνται μόνο με την παραγωγή ποσότητας 

ελαιολάδου που θα έχουν ανάγκη μέσα στο χρόνο, δηλαδή παράγουν μόνο όσο έχουν ανάγκη 

για την σοδειά τους και όχι περισσότερο για εξωτερική χρήση. 

Τα περισσότερα ελαιοτριβεία έχουν παλαιό εξοπλισμό, βρίσκονται σε παλιά κτίρια και 

χρειάζονται ανανέωση. Ο κερκυραϊκός ελαιώνας είναι πλούσιο δάσος αλλά δεν προσφέρεται για 

την συγκομιδή της ελιάς.  Η νομοθεσία περί προστασίας δασικού τοπίου δεν επιτρέπει στους 

παραγωγούς να κλαδέψουν και να διαμορφώσουν κατάλληλα τα ελαιόδεντρα ώστε να είναι πιο 

εύκολη η συγκομιδή τους και η φροντίδα τους. 

Τέλος, οι περισσότεροι ερωτηθέντες είναι πάνω από 60 ετών με ελάχιστες γραμματικές 

επιδόσεις με αποτέλεσμα να μην κατάλαβαν σωστά την διατύπωση του ερωτηματολογίου. 
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