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ΠΡΟΛΟΓΟ 

 ηα πιαίζηα ησλ ζπνπδψλ κνπ ζην Σκήκα Οηθηαθήο Οηθνλνκίαο θαη Οηθνινγίαο ηνπ 

Υαξνθφπεηνπ Παλεπηζηεκίνπ  εθπφλεζα πηπρηαθή κειέηε κε ζέκα «Παξαγσγή θαη δηαθίλεζε 

ειαηνιάδνπ ζηελ πεξηνρή ηεο Υαιθηδηθήο. Δκπνξηθά θαλάιηα θαη πξαθηηθέο Logistics». Ζ 

εξγαζία απηή έρεη ζθνπφ ηελ κειέηε ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ηνπ ειαηνιάδνπ θαη ηεο 

εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ηνπ ειαηνπαξαγσγηθνχ θιάδνπ θαη ηελ παξνπζίαζε απηήο, κε φιεο ηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο πνπ παξνπζηάδεη ζε φια ηα ζηάδηα ηεο θάζε ιεηηνπξγίαο Logistics. 

  Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε απηήο κειέηεο, ζεσξήζεθε απαξαίηεηε ε ζπλεξγαζία κνπ κε 

αλζξψπνπο ζηνπο νπνίνπο νθείισ έλα επραξηζηψ. Έλα κεγάιν επραξηζηψ νθείισ ζηνλ 

επηβιέπνληα θαζεγεηή ηεο πηπρηαθήο κνπ, θ. Γεψξγην Μαιηλδξέην γηα ηηο νδεγίεο, ηηο 

ζπκβνπιέο θαη ηηο δηνξζψζεηο ηνπ, θαζψο θαη ηελ ςπρνινγηθή ππνζηήξημε πνπ κνπ παξείρε θαζ‟ 

φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. 

 Ξερσξηζηέο επραξηζηίεο ζα ήζεια επίζεο λα εθθξάζσ θαη ζηα δπν κέιε ηεο επηηξνπήο, θ. 

Διέλε Θεoδσξνπνχινπ θαη θ. Ρφτδσ Μεηνχια. 

 Ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο νθείισ ζηα ζηειέρε ησλ ειαηνηξηβείσλ θαη ησλ ζπλεηαηξηζκψλ, 

ηα νπνία ζπλέβαιαλ ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο έξεπλαο κε ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ κέζσ ηεο 

δηαδηθαζίαο ηεο ζπλέληεπμεο.   

 Δπίζεο, έλα κεγάιν επραξηζηψ ζηνπο γνλείο κνπ, νη νπνίνη κε ζηήξημαλ θαη κε βνήζεζαλ 

κε θάζε δπλαηφ ηξφπν. 

 

 

 

 

αο επραξηζηψ φινπο, 

ηαθιηάθε Γήκεηξα 
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ΠΔΡΙΛΗΦΗ  

 Ζ παξνχζα πηπρηαθή κειέηε κε ζέκα « Παξαγσγή θαη δηαθίλεζε ειαηνιάδνπ ζηελ 

πεξηνρή ηεο Υαιθηδηθήο. Δκπνξηθά θαλάιηα θαη πξαθηηθέο Logistics» έρεη ζθνπφ ηε κειέηε ηεο 

παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ηνπ ειαηνιάδνπ θαη ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ηνπ 

ειαηνπαξαγσγηθνχ θιάδνπ θαη ηελ παξνπζίαζε απηήο, κε φιεο ηηο ηδηαηηεξφηεηεο πνπ 

παξνπζηάδεη ζε φια ηα ζηάδηα ηεο θάζε ιεηηνπξγίαο Logistics. Δξεπλά πξαθηηθέο παξαγσγήο θαη 

πξνψζεζεο ηνπ ειαηνιάδνπ θαη δίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ 

αγνξά ειαηνιάδνπ ηεο Υαιθηδηθήο. Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζθνπψλ απηψλ έγηλε επίζθεςε 

ζε ειαηνηξηβείν ζην ρσξηφ Πνξηαξηά ηεο Υαιθηδηθήο, φπνπ ιήθζεθε θσηνγξαθηθφ πιηθφ ην 

νπνίν ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ παξνχζα εξγαζία. Ζ έξεπλα πνπ δηεμήρζε ζηα πιαίζηα ηεο 

εξγαζίαο, έδσζε ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ Logistics 

απφ ηηο ειαηνπαξαγσγηθέο επηρεηξήζεηο ηεο Υαιθηδηθήο. Με ηελ νινθιήξσζε απηήο ηεο έξεπλαο, 

ε εξγαζία θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε Δθνδηαζηηθή είλαη αλαπφζπαζην θνκκάηη ησλ 

επηρεηξήζεσλ, ηφζν ηεο ειαηνπαξαγσγήο, φζν θαη ησλ ππφινηπσλ θιάδσλ θαη παίδεη ζεκαληηθφ  

ξφιν ζηε ιεηηνπξγία θαη ηελ επηβίσζε ηνπο. 

 

ABSTRACT 

 The present final study on the subject “Production and distribution of olive oil in the 

region of Chalkidiki. Commercial channels and practical Logistics” it has aim the study of 

productive process of olive oil and logistics of oil producing sector and the presentation of this, 

with the all particularities that it presents in the all stages of each operation Logistics. Research 

practices of production and promotion of olive oil and gives particular accent in the conditions 

that prevail in the market of olive oil of Chalkidiki. For the realization of this aims became visit 

in olive press in the village Portaria of Chalkidiki, where was received photographic material 

which was used in the present work. The research that was carried out in the frames of work, 

gave important information with regard to the exploitation of operations Logistics from the oil 

producing enterprises of Chalkidiki. With the completion of this research, the work led to the 

conclusion that Logistics are integral piece of enterprises, so much olive-crop, what the 

remainder sectors and plays important role in the operation and their survival. 
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ΔΙΑΓΧΓΗ 

 Ζ παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία αζρνιείηαη κε ηελ παξαγσγή ηνπ ειαηνιάδνπ απφ ην 

ζηάδην ηεο παξαγσγήο ηεο ειηάο, κέρξη ηε δηάζεζε ηνπ ζηελ αγνξά θαη ζηνπο ηειηθνχο 

θαηαλαισηέο. Ζ εξγαζία αξρίδεη κε ηελ επεμήγεζε θάπνησλ βαζηθψλ φξσλ ηεο Δθνδηαζηηθήο 

θαη ηελ παξνπζίαζε ησλ ιεηηνπξγηψλ Logistics. πγθεθξηκέλα, γίλεηαη πεξηγξαθή ησλ 

ιεηηνπξγηψλ ηεο Δθνδηαζηηθήο θαη ηνλίδνληαη θάπνηεο έλλνηεο πνπ απαζρνινχλ ηε ζχγρξνλε 

θνηλσλία. Σέηνηεο έλλνηεο είλαη ε Αληίζηξνθε Δθνδηαζηηθή Αιπζίδα, ε Πξάζηλε Δθνδηαζηηθή 

θαη ηα Καλάιηα Γηαλνκήο. 

 ηε ζπλέρεηα αλαθέξνληαη γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ην ειαηφιαδν ζρεηηθά κε ηελ 

ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ ειαηνιάδνπ, ηε ζξεπηηθή αμία γηα ηνλ άλζξσπν θαη ηε ζπκβνιή ηνπ ζηε 

ζξεζθεία. Δπηπιένλ, γίλεηαη αλαθνξά ζηηο θαηεγνξίεο ειαηνιάδσλ πνπ ππάξρνπλ, ζηα 

νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ κπνξεί λα έρεη ην ειαηφιαδν θαη ζηνπο ερζξνχο θαη ηηο 

ηψζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο ειηέο, θαζψο επίζεο, αλαθέξεηαη θαη ην πξφβιεκα λνζείαο ηνπ 

ειαηνιάδνπ. ην επφκελν θεθάιαην παξνπζηάδνληαη νη κέζνδνη ζπιινγήο ηνπ ειαηνθάξπνπ θαη 

νη θαηεγνξίεο πηζηνπνίεζεο ηνπ ειαηφιαδνπ, ελψ πεξηγξάθνληαη θαη νη ιεηηνπξγίεο Logistics 

ζηε παξαγσγηθή δηαδηθαζία ηνπ ειαηνιάδνπ θαη ηνλίδνληαη φια ηα ζεκεία, ζηα νπνία ρξεηάδεηαη 

ηδηαίηεξε πξνζνρή, ηφζν ζηε παξαγσγή θαη δηαρείξηζε ησλ πξψησλ πιψλ, φζν θαη ζηελ 

παξαγσγή, απνζήθεπζε, ζπζθεπαζία θαη κεηαθνξά. 

 Αθνινχζσο, ην επφκελν θεθάιαην ζπγθεληξψλεη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηελ 

θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηνλ ειαηνπαξαγσγηθφ θιάδν ζηελ Υαιθηδηθή. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

αλαθέξνληαη ε πνηθηιία πνπ εθκεηαιιεχεηαη ε Υαιθηδηθή θαη ε ηνπηθή αλάπηπμε ηεο. Δπίζεο, 

γίλεηαη αλαθνξά ζηελ παξαγσγή ειαηνιάδνπ ζηελ Διιάδα θαη ηελ Δπξψπε. 

 Σν δεχηεξν κέξνο ηεο εξγαζίαο απαξηίδεηαη απφ ηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ 

ηεο έξεπλαο πνπ δηεμήρζε ζηα πιαίζηα ηεο εκπεηξηθήο δηεξεχλεζεο, θαζψο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα 

ζηα νπνία θαηαιήγεη ε εξγαζία. ην ηέινο,  παξαηίζεηαη ιίζηα κε ηηο βηβιηνγξαθηθέο θαη 

ειεθηξνληθέο πεγέο απφ ηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηνηρεία ζην ζεσξεηηθφ κέξνο απηήο ηεο 

εξγαζίαο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 

 

Δθνδηαζηηθή  (Logistics) 

 Με ηνλ ειιεληθφ φξν « Δθνδηαζηηθή », ν νπνίνο  ρξεζηκνπνηείηαη ζηε ζέζε ηνπ 

αληίζηνηρνπ αγγιηθνχ φξνπ « Logistics », λνείηαη η διαδικαζία ζσεδιαζμού, εθαπμογήρ και 

ελέγσος ηηρ αποηελεζμαηικήρ και οικονομικήρ ποήρ και αποθήκεςζηρ ππώηων ςλών, 

ημικαηεπγαζμένων και έηοιμων πποϊόνηων και οι ζσεηικέρ πληποθοπίερ, για ηη διακίνηζη  από ηο 

ζημείο παπαγωγήρ ζηο ζημείο καηανάλωζηρ, με ζκοπό ηην ικανοποίηζη ηων απαιηήζεων ηος 

πελάηη. 

 Ζ  Δθνδηαζηηθή αιπζίδα πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ζπλδπαζηηθά δχν θξηηήξηα, ην έλα είλαη ε 

πνζφηεηα θαη ε νκαιή ξνή ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ θαη ην δεχηεξν είλαη ην ρακειφ 

θφζηνο κε ην νπνίν επηηπγράλεηαη ε πςειή πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνληαη ζηνπο 

πειάηεο (Blauchard, 2004). 

 Οη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο Δθνδηαζηηθήο αιπζίδαο είλαη νη αγνξέο ησλ πξνκεζεηψλ, ε 

δηαρείξηζε ησλ απνζεκάησλ, νη κεηαθνξέο θαη δηαλνκέο ησλ πξντφλησλ  θαη ε απνζήθεπζε, νη 

νπνίεο πξέπεη λα ηθαλνπνηνχλ ηνπο επηρεηξεζηαθνχο ζηφρνπο κε ην κηθξφηεξν δπλαηφ θφζηνο. 

 

 

1.1.   Λεηηνπξγίεο Δθνδηαζηηθήο 

 

1.1.1.  Αγνξέο 

 Οη Αγνξέο αλαθέξνληαη ζηελ δηαδηθαζία απφθηεζεο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ απφ 

ηξίηνπο ή πξνκεζεπηέο γηα ηελ εμππεξέηεζε ηεο επηρείξεζεο. Οη αγνξέο απηέο αλαθέξνληαη ζε 

πξντφληα πνπ ζα ελζσκαησζνχλ ζην ηειηθφ πξντφλ θαη κπνξεί λα είλαη πξψηεο χιεο, πιηθά 

ζπζθεπαζίαο, αθφκα θαη ελέξγεηα. ηηο κέξεο καο δελ πθίζηαηαη ε απφζηαζε σο πεξηνξηζηηθφο 

παξάγνληαο, ζπλεπψο νη πεγέο πξνκεζεηψλ πξψησλ πιψλ θαη εκηθαηεξγαζκέλσλ πξντφλησλ 

κπνξεί λα βξίζθνληαη φρη κφλν ζε φιε ηελ Διιάδα ή ηελ Δπξψπε, αιιά θαη ζε φιν ηνλ θφζκν. 

ζνλ αθνξά ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο ησλ αγνξψλ, δελ πεξηνξίδνληαη κφλν ζην χςνο ησλ ηηκψλ, ην 

νπνίν είλαη δεπηεξεπνχζεο ζεκαζίαο, αιιά ζηεξίδνληαη θαη ζηε ζηελή ζπλεξγαζία κεηαμχ 
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πξνκεζεπηψλ, βηνκεραλίαο θαη αγνξαζηψλ. Οη θαιέο αγνξέο ζηεξίδνληαη ζηηο θαιέο 

δηαπξαγκαηεχζεηο κεηαμχ πξνκεζεπηή θαη επηρείξεζεο, ψζηε λα έρνπλ θαη νη δπν θέξδνο θαη 

ζηαζεξφηεηα ζπλεξγαζίαο. Οη θαιέο αγνξέο πεξηιακβάλνπλ εθηφο απφ ηελ θαιή πνηφηεηα ησλ 

αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, ηελ θαιή γλψζε ηεο ηηκήο αγνξάο, ηελ ζπλερή αμηνιφγεζε ησλ 

πξνκεζεπηψλ, ηελ παξαθνινχζεζε ησλ εμειίμεσλ, θαζψο θαη ηηο μεθάζαξεο ζπκθσλίεο 

(Gattorna, 1997). 

 

1.1.2.  Γηαρείξηζε Απνζεκάηωλ 

 Ζ Γηαρείξηζε Απνζεκάησλ αλαθέξεηαη ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ άξηζηνπ επηπέδνπ ησλ 

πξντφλησλ πνπ πξέπεη λα δηαζέηεη κηα επηρείξεζε πνπ ζα ηεο επηηξέπεη λα έρεη πάληα δηαζέζηκν 

απφζεκα θαη δελ ζα παξεκπνδίδνληαη νη ππφινηπεο ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο. Σν άξηζην χςνο 

ησλ απνζεκάησλ επηηπγράλεηαη κε ηελ αλάινγε αχμεζε ή κείσζε ησλ απνζεκάησλ. Σν 

θαηάιιειν χςνο απνζεκάησλ είλαη κηα ζεκαληηθή απφθαζε πνπ πξέπεη λα ιεθζεί απφ ηελ 

επηρείξεζε, θαζψο επεξεάδεη ηφζν ην δηθφ ηεο ιεηηνπξγηθφ θφζηνο, φζν θαη ηελ εμππεξέηεζε 

ησλ πειαηψλ. 

 Χζηφζν, ε κελ αχμεζε ηνπ απνζέκαηνο ζεκαίλεη αχμεζε ηεο δηαζεζηκφηεηαο ησλ 

πξντφλησλ, κείσζε ηνπ θφζηνπο αγνξάο θαη αλαπαξαγγειηψλ, ιφγσ θζελφηεξσλ αγνξψλ απφ 

εθπηψζεηο ησλ πξνκεζεπηψλ θαη εμνηθνλνκήζεηο απφ πηζαλή κειινληηθή αχμεζε ηεο ηηκήο, ε δε 

φκσο αχμεζε ηνπ πξντφληνο ζηελ απνζήθε ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηνπ θφζηνπο δηαηήξεζεο ηνπ 

απνζέκαηνο θαη κείσζε ηεο ξεπζηφηεηαο απφ κεγάιε δέζκεπζε  θεθαιαίνπ. πλεπψο, ε 

εμεχξεζε ηνπ άξηζηνπ επηπέδνπ απνζέκαηνο είλαη έλα ζέκα πνπ πξνβιεκαηίδεη φιεο ηηο 

επηρεηξήζεηο ην νπνίν απαηηεί ηελ γξήγνξε θαη απνηειεζκαηηθή ιχζε ( Gattorna, 1997). 

 

 

1.1.3.  Μεηαθνξέο- Γηαλνκέο 

 Οη κεηαθνξέο θαη νη δηαλνκέο  ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνλ φξν «Γηαθίλεζε», ν νπνίνο 

ζπλδέεηαη κε  ηελ εμεχξεζε ηνπ θαιχηεξνπ ηξφπνπ κεηαθίλεζεο ησλ πξντφλησλ απφ ηνλ 

πξνκεζεπηή ζηελ επηρείξεζε θαη απφ ηελ επηρείξεζε ζηα ζεκεία πψιεζεο θαη ηνλ θαηαλαισηή ( 

Lambert & Stock, 2001) .  
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 Οη κεηαθνξέο ζρεηίδνληαη κε ηελ κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ απφ ηνπο πξνκεζεπηέο ζηηο 

απνζήθεο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη νη δηαλνκέο κε ηελ κεηαθνξά ησλ ηειηθψλ πξντφλησλ απφ ηηο 

επηρεηξήζεηο ζηα ζεκεία πψιεζεο θαη ζηνλ θαηαλαισηή. Ζ κεηαθνξά θαη ε δηαλνκή πξέπεη λα 

γίλνληαη κε ην θαηάιιειν κέζν, ην νπνίν ζα εμαζθαιίδεη ηελ γξήγνξε δηαθίλεζε ηνπ πξντφληνο, 

ηελ δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ κε ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο, αιιά θαη έλα ινγηθφ θφζηνο 

κεηαθνξάο. Σα κέζα κεηαθνξάο είλαη ζπλήζσο: 

 Αεξνκεηαθνξέο 

 Οδηθέο κεηαθνξέο 

 ηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο 

 Τδξνκεηαθνξέο 

 Μεηαθνξέο εηδηθνχ ηχπνπ 

 πλδπαζκέλεο κεηαθνξέο 

 

 Ζ επηινγή ηνπ θαηαιιειφηεξνπ κέζνπ κεηαθνξάο γηα ηελ δηαθίλεζε ησλ πξντφλησλ  

εμαξηάηαη απφ νξηζκέλεο παξακέηξνπο: 

 Σνλ ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα ηελ κεηαθνξά ησλ αγαζψλ 

 Σελ απφζηαζε πνπ πξέπεη λα θαιπθζεί κεηαμχ απνζηνιέα θαη παξαιήπηε 

 Σελ  κνξθή ηνπ κεηαθεξφκελνπ πξντφληνο  

 Σελ πνζφηεηα, ηνλ φγθν θαη ην βάξνο ησλ αγαζψλ πνπ πξφθεηηαη λα κεηαθεξζνχλ 

 Σελ θπζηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ 

 Σηο ηνπηθέο λνκνζεζίεο θαη ηνπο θνηλσληθνχο παξάγνληεο 

(Μπηληψξεο,2004) 

 Χζηφζν ν ρξφλνο είλαη ν πην θαζνξηζηηθφο απφ ηηο ππφινηπεο παξακέηξνπο, αθνχ δελ 

κπνξεί λα «ζπκπηεζηεί» ή λα «πξνζαξκνζηεί» κε θάπνην ηξφπν. Δπνκέλσο ν ρξφλνο είλαη ε 

θχξηα ζηαζεξά απέλαληη ζηελ νπνία νη άιινη παξάγνληεο αληηζηαζκίδνληαη, πξνζπαζψληαο φρη 

λα ηνλ κεηψζνπλ, αιιά λα ηνλ εθκεηαιιεπηνχλ θαιχηεξα, επηηπγράλνληαο ζηελ νπζία φιεο ηηο 

άιιεο ιεηηνπξγίεο θαη επσκηδφκελνη ην επηπιένλ θφζηνο.  

 Παξάιιεια, ην ηειεπηαίν δηάζηεκα κε ηηο πεξηβαιινληηθέο αιιαγέο πνπ παξαηεξνχληαη 

ζηνλ θφζκν, νη επηρεηξήζεηο ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηε ρξήζε θηιηθφηεξσλ πξνο ην πεξηβάιινλ 

κεηαθνξηθψλ κέζσλ. Πην θηιηθφ ζεσξείηαη ην ηξέλν ζε αληίζεζε κε ην απηνθίλεην, ην νπνίν 

είλαη ην πην ξππνγφλν (Μαιηλδξέηνο,2010). 
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1.1.4.  Απνζήθεπζε 

 Ζ απνζήθεπζε είλαη κηα θαζνξηζηηθή δηαδηθαζία απφ ηελ νπνία εμαξηάηαη ε επηηπρία ησλ 

ζηφρσλ ηεο επηρείξεζεο, εθφζνλ ππάξρεη ζσζηή δηαρείξηζε θαη ζπληνληζκφο κε ην ηκήκα 

κεηαθνξψλ. Μηα απνζήθε άξηζηα νξγαλσκέλε πιεξεί ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο, φπσο: 

 σζηή θχιαμε θαη δηαηήξεζε ησλ πξντφλησλ 

 Σνπνζέηεζε ησλ εκπνξεπκάησλ εληφο ηεο απνζήθεο 

 Γξήγνξε αλεχξεζε ηνπο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ παξαγγειηψλ 

 Παξαιαβή ησλ πξνκεζεπφκελσλ εκπνξεπκάησλ 

 Παξαθνινχζεζε πνζνηήησλ 

 Πξνεηνηκαζία δηαλνκψλ 

         ( Gattorna, 1997) 

 Ζ απνζήθεπζε είλαη απφ ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ επεξεάδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ην 

θφζηνο ηεο επηρείξεζεο. πλεπψο, ε επηρείξεζε πξέπεη λα ιακβάλεη απνθάζεηο γηα ηελ 

πνζφηεηα απνζεκάησλ πνπ ζα παξάγνπλ, θαζψο απηά απνηεινχλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ 

ππελδεδπκέλνπ θεθαιαίνπ ζηελ απνζεθεπηηθή ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο, γηα ηνλ αξηζκφ ησλ 

απνζεθψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη ην κέγεζνο απηψλ, γηα ηελ ρξήζε θνηλφρξεζησλ ή 

ηδησηηθψλ απνζεθψλ θαη γηα ηελ ηνπνζεζία ησλ απνζεθψλ, πνπ απνηειεί έλα ζεκαληηθφ 

παξάγνληα γηα ηελ δηακφξθσζε ηνπ θφζηνπο, αθνχ φζν πην θνληά βξίζθεηαη ζηνλ πειάηε, ηφζν 

πην πνιχ κεηψλεηαη ν ρξφλνο θαη ην θφζηνο εμππεξέηεζεο ηνπ, ελψ βέβαηα απμάλεηαη θαη ην 

θφζηνο παξαγσγήο απφ ηα ζεκεία παξαγσγήο (Μπηληψξεο, 2004). 

  

 

1.2.     Αληίζηξνθε Δθνδηαζηηθή Αιπζίδα (Reserve Logistics) 

 Ζ Αληίζηξνθε εθνδηαζηηθή αιπζίδα ή Γηαρείξηζε επηζηξεθνκέλσλ (reserve logistics) 

πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά δηαδηθαζηψλ πνπ ππφθεηληαη ζηε δηαρείξηζε ησλ ππνπξντφλησλ ηεο 

επηρείξεζεο πνπ επηζηξέθνπλ απφ ηνλ πειάηε ζην εξγνζηάζην θαη ζηελ απνζήθε. Οη θπξηφηεξνη 

ιφγνη επηζηξνθήο ησλ πξντφλησλ είλαη νη αθφινπζνη: 

 Ζ ρξήζε ηνπο ηειείσζε  ιφγσ επηζπκίαο ηνπ θαηαλαισηή γηα αιιαγή 

 Ζ δσή ηνπο ηειείσζε 

 Δίλαη ειαηησκαηηθά 
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 Γελ δεηήζεθαλ απφ λνηθνθπξηά θαη επηρεηξήζεηο 

 Άδεηα ζπζθεπαζία πνπ μαλαγεκίδεη 

 Μεηαθνξηθέο κνλάδεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε κεηαθνξά πξντφλησλ θαη επηζηξέθνπλ 

πίζσ 

 

 Σα επηζηξεθφκελα πξντφληα πξέπεη λα δηαρεηξίδνληαη ζσζηά, ψζηε λα κελ 

παξεκπνδίδνπλ ηηο ππφινηπεο ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο. Σα επηζηξεθφκελα πξντφληα 

ππφθεηληαη ζηελ δηαδηθαζία ηεο αλαθχθισζεο, επαλαρξεζηκνπνίεζεο, επαλφξζσζεο, 

αλαβάζκηζεο θαη αλαθαηαζθεπήο. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

Άκεζε επαλαρξεζηκνπνίεζε: ηα επηζηξεθφκελα πξντφληα δελ επηδηνξζψλνληαη νχηε 

αλαβαζκίδνληαη. 

Αλαθύθιωζε πιηθώλ: Σα πιηθά ησλ επηζηξεθφκελσλ πξντφλησλ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ 

παξαγσγή ηνπ ίδηνπ πξντφληνο ή άιισλ σο πξψηεο χιεο. 

Δπαλόξζωζε: Βειηηψλεηαη ε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ επηζηξεθφκελσλ πξντφλησλ κέζσ 

θαηάιιεισλ επηδηνξζψζεσλ. 

Αλαβάζκηζε: Βειηηψλνληαη ε πνηφηεηα θαη ε ιεηηνπξγηθή δπλαηφηεηα ησλ επηζηξεθφκελσλ 

πξντφλησλ. 

Αλαθαηαζθεπή: Σα επηζηξεθφκελα πξντφληα απνζπλαξκνινγνχληαη ζε κηθξφηεξα θνκκάηηα, 

ψζηε λα ειεγρζεί ιεπηνκεξψο σο πξνο ηελ αθεξαηφηεηα ηνπο. 

  

 Οη παξαπάλσ δηαδηθαζίεο πξνθαινχλ φκσο ζνβαξέο νηθνινγηθέο αλεζπρίεο ζρεηηθά κε 

ηε κεηαθνξά ησλ ππνπξντφλησλ ζηα ζεκεία ζπγθέληξσζεο θαη ζπιινγήο ηνπο, ελψ παξάιιεια 

ηίζεηαη ην εξψηεκα θαηά πφζν ζα πξέπεη λα απμεζεί ή λα κεησζεί ε ζπζθεπαζία ησλ πξντφλησλ, 

ρσξίο λα επεξεάδεηαη ε πνηφηεηα ηνπο, γηα λα κεησζεί ν φγθνο ησλ απνβιήησλ. πλεπψο, ε 

Αληίζηξνθε Αιπζίδα επηδηψθεη ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ επηζηξεθνκέλσλ κέζσ ηεο 

νξζνινγηθήο ρξήζεο ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη ησλ απνζεθψλ, ψζηε λα δηαζθαιίδνπλ ηελ 

πνηφηεηα δσήο, ηελ νηθηαθή νηθνλνκία θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο (Ballou, 2004). 
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1.3.    Πξάζηλε Δθνδηαζηηθή (Green Logistics) 

 Σνλ ηειεπηαίν θαηξφ παξαηεξείηαη επαλαζρεδηαζκφο ησλ πιηθψλ ζπζθεπαζίαο ησλ 

πξντφλησλ, ψζηε λα εμνηθνλνκείηαη ε πξψηε χιε, επαλαζρεδηαζκφο ησλ πξντφλησλ, ψζηε λα 

δηεπθνιχλεηαη ε αλαθχθισζε ηνπο, θαζψο θαη ε ειαρηζηνπνίεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο κφιπλζεο 

απφ ηα κεηαθνξηθά κέζα. Οη δξαζηεξηφηεηεο απηέο πνπ έρνπλ σο ζθνπφ ηε δεκηνπξγία ελφο 

βηψζηκνπ πεξηβάιινληνο, νδήγεζαλ ζηε δεκηνπξγία ηεο «Πξάζηλεο Δθνδηαζηηθήο» ή αιιηψο 

ησλ «Green Logistics». 

 Ζ Πξάζηλε Δθνδηαζηηθή έρεη σο ζηφρν λα βειηηψζεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο Δθνδηαζηηθήο, 

ψζηε λα πξνιεθζνχλ νη αηηίεο πνπ πξνθαινχλ ζνβαξά πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα, απεηινχλ 

ηε βησζηκφηεηα ηνπ πιαλήηε θαη επηβαξχλνπλ ηελ πγεία ηνπ αλζξψπνπ. πλεπψο, ε ζχγρξνλε 

εθνδηαζηηθή αιπζίδα ιακβάλεη κέηξα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο κεηαθνξέο, ηε ρξήζε θαηάιιειεο 

ζπζθεπαζίαο, ηε ζσζηή δηαρείξηζε ησλ επηθίλδπλσλ θνξηίσλ θαη επηζηξεθφκελσλ πξντφλησλ. 

http://www.qualitynet.gr/displayITM1.asp?ITMID=60505&LANG=GR  

 Ζ  ιήςε κέηξσλ πνπ αθνξνχλ ηηο κεηαθνξέο λννχλ ηελ νξζνινγηθή ρξήζε ησλ κέζσλ 

κεηαθνξάο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη επηρεηξήζεηο γηα ηε κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ ηνπο. Ζ επηινγή 

ηνπ θαηαιιειφηεξνπ κέζνπ κεηαθνξάο πξέπεη λα γίλεηαη φρη κφλν βάζε ηνπ θφζηνπο, αιιά θαη 

ηεο θηιηθφηεηαο πξνο ην πεξηβάιινλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη κεηαθνξέο κπνξνχλ λα νξγαλσζνχλ 

κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα κεηψλνληαη ηα δξνκνιφγηα ησλ θνξηεγψλ νρεκάησλ, ηα νπνία 

ζπλήζσο πξνθαινχλ θπθινθνξηαθή ζπκθφξεζε ζηνπο δξφκνπο κε απνηέιεζκα αθφκα 

κεγαιχηεξε θαηαλάισζε θαπζίκσλ. Δπίζεο νη κεηαθνξέο κπνξνχλ λα νξγαλσζνχλ κε ηξφπν 

πνπ ην φρεκα ζα είλαη θνξησκέλν κε ηελ θαηάιιειε πνζφηεηα, νχηε κηζνγεκάην, νχηε 

ππεξθνξησκέλν. ηαλ ην κεηαθνξηθφ κέζν δελ είλαη πιήξσο γεκάην, ηφηε πξέπεη λα θάλεη 

πεξηζζφηεξεο δηαδξνκέο κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγείηαη κεγαιχηεξν κεηαθνξηθφ θαη 

πεξηβαιινληηθφ θφζηνο, ελψ φηαλ είλαη ππεξθνξησκέλν, ην φρεκα ρξεηάδεηαη λα δαπαλήζεη 

πεξηζζφηεξε ελέξγεηα (Μαιηλδξέηνο, 2010). 

 Δπίζεο έληνλνη πξνβιεκαηηζκνί δεκηνπξγνχληαη φζνλ αθνξά ηελ αχμεζε ή κείσζε ηεο 

ζπζθεπαζίαο, θαζψο θαη ηνπ πιηθνχ πνπ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε θάζε πξντφλ. Οη 

πξνβιεκαηηζκνί ηίζεληαη σο εμήο: ε κείσζε ηεο ζπζθεπαζίαο κπνξεί λα ζίμεη ηελ πνηφηεηα θαη 

ηελ επαηζζεζία, θπξίσο ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ, λα πξνθαιέζεη θζνξέο θαη θαηά ζπλέπεηα λα 

απμεζνχλ ηα απφβιεηα. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε, ε αχμεζε ηεο ζπζθεπαζίαο κπνξεί λα 

πξνζηαηεχεη ηα ηξφθηκα, απμάλεη φκσο ηα απφβιεηα απφ ηηο ίδηεο ηηο ζπζθεπαζίεο. Παξάιιεια, 

ε ρξήζε ηεο πιαζηηθήο ζαθνχιαο πξνηηκάηαη πεξηζζφηεξν γηα ηελ δηαθίλεζε ησλ πξντφλησλ, 

θαζφηη είλαη ειαθξχηεξε απφ ηα ππφινηπα πιηθά, είλαη φκσο δπζθνιφηεξε ε αλαθχθισζε ηεο σο 

http://www.qualitynet.gr/displayITM1.asp?ITMID=60505&LANG=GR


15 
 

πιαζηηθφ θαη απαηηείηαη κεγαιχηεξε δαπάλε ελέξγεηαο ζε ζρέζε κε θάπνην άιιν πιηθφ, φπσο ην 

γπαιί ( Malindretos, 2001). 

 Απαξαίηεηε θξίλεηαη ε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ δηαθίλεζε θαη ηελ απνζήθεπζε ησλ 

επηθίλδπλσλ θνξηίσλ, ηα νπνία δηαθξίλνληαη ζε ζηεξεή, πγξή ή αέξηα κνξθή θαη κπνξνχλ λα 

πξνθαιέζνπλ αλάθιεμε, δηάβξσζε θαη ξχπαλζε ηνπ θπηηθνχ θαη δσηθνχ πεξηβάιινληνο. Ζ 

νξγαλσκέλε δηαθίλεζε θαη δηαρείξηζε ησλ επηζηξεθνκέλσλ πξντφλησλ κπνξεί κέζσ ηεο 

αλαθχθισζεο θαη ηεο κείσζεο ησλ απνβιήησλ λα νδεγήζεη ζηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε ησλ 

θπζηθψλ πφξσλ θαη ζηε κείσζε ησλ ξχπσλ. 

 

  1.4. πλεηαηξηζκνί θαη Δθνδηαζηηθή 

 Ο φξνο ζπλεηαηξηζκφο ππνδειψλεη ηελ ειεχζεξε θαη εζειεκέλε ζπλεξγαζία αηφκσλ 

νηθνλνκηθά αζζελέζηεξσλ ζε κηα θνηλή δξαζηεξηφηεηα γηα ηελ βειηίσζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο 

θαη γεληθφηεξα ηνπ ηξφπνπ δσήο ηνπο. Ο ζπλεηαηξηζκφο ππνζηεξίδεη ηελ νηθνλνκία πνπ 

ζηεξίδεηαη ζε νξγαλσκέλνπ ηχπνπ θαη αξρψλ δεκνθξαηηθψλ πνιηηεπκάησλ, κέζσ κηαο 

ζπληδηνθηήηεο επηρείξεζεο.  

 Οη θπξηφηεξεο κνξθέο ζπλεηαηξηζκνχ είλαη νη ζπλεηαηξηζκνί παξαγσγψλ, θαηαλαισηψλ 

θαη  πξνκεζεπηψλ. εκαληηθή είλαη εμίζνπ ε κνξθή  αγξνηηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ, νη νπνίνη 

απνηεινχλ νηθνλνκηθέο  νξγαλψζεηο κε ζπιινγηθή θαιιηέξγεηα, παξαγσγή, επεμεξγαζία θαη 

δηάζεζε ησλ πξντφλησλ ηφζν ζηελ ηνπηθή φζν θαη ζηε δηεζλή αγνξά. 

 Βαζηθφ θίλεηξν γηα ηε δεκηνπξγία δηάθνξσλ κνξθψλ ζπλεηαηξηζκψλ είλαη ε δπλαηφηεηα 

εθπηψζεσλ ζηηο αγνξέο πξντφλησλ απφ ηνπο πξνκεζεπηέο θαη φζν απμάλνληαη νη πνζφηεηεο 

παξαγγειηψλ, ηφζν ρακειψλνπλ νη ηηκέο πξνκεζεηψλ. 

 ε ζχγθξηζε κε άιινπο ζπλεηαηξηζκνχο άιισλ επξσπατθψλ ρσξψλ ε ζπκκεηνρή ησλ 

ειιεληθψλ ζπλεηαηξηζηηθψλ νξγαλψζεσλ ζηελ εκπνξία ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ είλαη κηθξή. 

Μέρξη ελ έληαμε ηεο ρψξαο καο ζηελ Δ.E. κηα απφ ηηο αηηίεο πεξηνξηζκέλεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ 

ζπλεηαηξηζηηθψλ νξγαλψζεσλ ζην ηνκέα ηεο εκπνξίαο ήηαλ ηα εκπφδηα πνπ νη παξαγσγνί 

ζπλαληνχζαλ ζηηο αγνξέο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ. Απφ ην 1981, ηνλ πξψην ρξφλν ηεο 

εθαξκνγήο ηεο Κνηλήο Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο, νη ζπλεηαηξηζηηθέο νξγαλψζεηο απνηέιεζαλ ην 

κεγαιχηεξν αγνξαζηή ζηηεξψλ θαη ειαηνιάδνπ. ηα θξνχηα, ηα ιαραληθά θαη ην θξέαο ε 

εζσηεξηθή αγνξά δελ είρε επαξθή νξγάλσζε, γεγνλφο πνπ θαζηζηνχζε απαγνξεπηηθή ηε 

ζπκκεηνρή ησλ ζπλεηαηξηζκψλ. Παξά ηηο δηαξζξσηηθέο αδπλακίεο ζε κεξηθέο αγνξέο, νη 
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αγξνηηθνί ζπλεηαηξηζκνί  ζεκείσζαλ ζεκαληηθή πξφνδν ζηελ εκπνξία ειαηνιάδνπ, ειηψλ, 

θξαζηνχ, βακβαθηνχ, απγψλ θαη πνπιεξηθψλ. 

 ηνλ εμαγσγηθφ ηνκέα, νη ζπλεηαηξηζηηθέο νξγαλψζεηο έρνπλ θαηεπζχλεη ηηο πξνζπάζεηεο 

ηνπο ζηελ εμαγσγή θξέζθσλ θαη θνλζεξβνπνηεκέλσλ θξνχησλ, ρπκψλ, θξαζηνχ, ειαηνιάδνπ 

θαη βξψζηκσλ ειηψλ (Παπαγεσξγίνπ, 2007). 

 

1.5.    Καλάιηα Γηαλνκήο 

 Με ηνλ φξν «Καλάιηα Γηαλνκήο» λνείηαη ηο ζύνολο ηων ανθπώπων ή ηων κάθε είδοςρ 

θοπέων (όπωρ επισειπήζεων ή οπγανιζμών) πος αποηελεί ένα αλληλεξαπηώμενο δίκηςο  διάθεζηρ 

ενόρ πποϊόνηορ ζηην αγοπά. 

 Ο δηαρσξηζκφο ησλ θαλαιηψλ δηαλνκήο ελφο πξντφληνο ή κηαο επηρείξεζεο γίλεηαη κε 

βάζε νξηζκέλα θξηηήξηα, φπσο: γεσγξαθηθά, κέγεζνο εξγαδνκέλσλ ή φγθνπ πσιήζεσλ ησλ 

κεζαδφλησλ, ηδηνθηεζία ή φρη ησλ κεζαδφλησλ απφ ηελ Δηαηξεία, ηχπνη  θαη είδνο επηρεηξήζεσλ 

ησλ κεζαδφλησλ (Μπηληψξεο,2004). 

 Ο ζρεδηαζκφο ελφο θαλαιηνχ δηαλνκήο βαζίδεηαη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ κεζαδφλησλ πνπ 

ηα απνηεινχλ φζνλ αθνξά ηηο επηδφζεηο ηνπο ζηελ αγνξά, ζηε δήηεζε θαη ηηο ηδηφηεηεο ησλ 

πξντφλησλ, ζηελ δηαπξαγκαηεπηηθή ηθαλφηεηα ησλ πσιεηψλ, ζηελ πνιηηηθή κάξθεηηλγθ θαη ζηε 

πξνζδνθψκελε θάιπςε ηεο αγνξάο. 

 

 Ζ νξγάλσζε ησλ θαλαιηψλ δηαλνκήο δελ κπνξεί λα γίλεη κε έλα ζπγθεθξηκέλν θαη 

κνλαδηθφ βέιηηζην ηξφπν. Σα θαλάιηα δηαλνκήο δεκηνπξγνχληαη θαη νξγαλψλνληαη ζχκθσλα κε 

ηηο αλάγθεο θάζε επηρείξεζεο, ηνλ ηξφπν δηνίθεζεο ηεο θαη ηηο ζηξαηεγηθέο ηεο επηινγέο πνπ 

δηακνξθψλνληαη αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηελ αγνξά. 

 Με βάζε φισλ απηψλ ησλ ζηνηρείσλ, ζηφρνο θάζε επηρείξεζεο είλαη λα δηαλείκεη ηα 

πξντφληα ηεο ζηνπο θαηαλαισηέο ζην ρακειφηεξν ζπλνιηθφ θφζηνο. Θα πξέπεη  λα επηιέγεη ηελ 

δνκή ηνπ θαλαιηνχ πνπ εμππεξεηεί θαιχηεξα ηηο αλάγθεο ηεο, δειαδή πνηνη ζα είλαη νη 

κεζάδνληεο πνπ ζα πξνζεγγίδνπλ ηνπο πειάηεο, θαζψο θαη λα δεκηνπξγήζεη ζπζηήκαηα ειέγρνπ, 

ψζηε λα κπνξεί λα ειέγρεη, λα αμηνινγεί θαη λα ζπγθξίλεη ηηο επηδφζεηο ηνπο κε πξνεγνχκελεο 

απνθάζεηο δηαλνκήο. Παξάιιεια, νη έκπνξνη ιηαληθήο θαη ρνλδξηθήο αληηιακβάλνληαη ηηο 

αλάγθεο ηεο αγνξάο ηηο νπνίεο κεηαθέξνπλ, είηε κέζσ ηεο δηαθίλεζεο πιεξνθνξηψλ, είηε κέζσ 

αιιαγήο πξνκεζεπηψλ-παξαγσγψλ, ζηα κέιε ηνπ θαλαιηνχ δηαλνκήο. Σέινο, νη κεηαθνξηθέο ή 
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θνξησηηθέο εηαηξείεο απνηεινχλ κέιε ηνπ θαλαιηνχ δηαλνκήο πνπ αζρνινχληαη κε 

ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο κεηαθνξά, απνζήθεπζε θαη δηαθχιαμε ησλ πξντφλησλ 

(Μπηληψξεο,2004). 

 Σα θαλάιηα δηαλνκήο πξέπεη λα ιακβάλνληαη ζνβαξά ππφςε φπσο ε δπλαηφηεηα 

παξαγσγή ηεο επηρείξεζεο, θαζψο ρσξίο απηά δελ είλαη δπλαηή ε δηάζεζε ησλ πξντφλησλ ζηελ 

αγνξά, ζπλεπψο νχηε ε δεκηνπξγία εζφδσλ γηα ηελ επηρείξεζε. Ζ επηρείξεζε κέζσ ησλ 

θαλαιηψλ δηαλνκήο έρεη: 

 ίγνπξε δηάζεζε ησλ πξντφλησλ ζηελ αγνξά ρσξίο ηελ εκπινθή δηακεζνιαβεηψλ 

 Διεγρφκελε εμππεξέηεζε ηνπ ηειηθνχ πειάηε 

 Υακειφ θφζηνο δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη ζπκθσληψλ 

 Δπίζεο, πιενλεθηήκαηα δεκηνπξγεί εμίζνπ ε παξαρψξεζε ησλ θαλαιηψλ δηαλνκήο ζε 

ηξίηνπο, φπσο: 

 Υακειφηεξν ζπλνιηθφ θφζηνο γηα ηελ επηρείξεζε 

 Καιχηεξε απφδνζε ηεο επηρείξεζεο, ιφγσ ηεο πξνζήισζεο ηεο ζηελ παξαγσγή ησλ 

πξντφλησλ 

        (Μπηληψξεο, 2004) 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 

 

ΔΛΑΙΟΛΑΓΟ 

 

2.1.     Ιζηνξηθή Αλαδξνκή 

 Σν ειαηφιαδν είλαη έλα πξντφλ πνπ είλαη γλσζηφ ζηνλ άλζξσπν απφ ηνπο πξντζηνξηθνχο 

ρξφλνπο. Ζ εχξεζε ηνπ ζην νξνπέδην ησλ Μεζάλσλ, φπνπ  ππάξρεη ην αξραηφηεξν ειαηνηξηβείν 

ζηελ Διιάδα θαη ρξνλνινγείηαη ηελ 4
ε
 ρηιηεηία π.Υ., δείρλεη φηη ε ρξήζε ηνπ ειαηνιάδνπ ήηαλ 

γλσζηή απφ εθείλε ηελ επνρή. Σν δέληξν ηεο ειηάο ζήκαηλε ην θαιφ, ην θιαδί ηεο ηελ εηξήλε, ην 

ζηεθάλη απφ ηα θιαδηά ηελ λίθε. Ζ ειηά ηαπηίζηεθε κε ηελ ηζηνξία ησλ ηφπσλ θα ησλ 

αλζξψπσλ, αιιά θαη κε ηελ επηβίσζε ηνπο (Φαξά, 2010 ).  

 Σν ειαηφιαδν ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηελ αξραηφηεηα σο ζξεπηηθφ ζπζηαηηθφ, θάξκαθν, 

θνξέαο θαξκάθσλ θαη θαιιπληηθφ. Σν ιάδη ρξεζηκνπνηήζεθε γηα θαγεηφ θαη θσηηζκφ, γηα 

ζξεζθεπηηθνχο ιφγνπο ζηηο δηάθνξεο ηεξνηειεζηίεο, γηα ιφγνπο πγηεηλήο, ηφζν ζαλ θαιιπληηθά, 

φζν θαη ζε ζεξαπεπηηθνχο ζθνπνχο θαη ηέινο, ζηε βηνκεραλία.  

 

 Καηά ηνπο νκεξηθνχο ρξφλνπο, ην ιάδη ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα ηελ επάιεηςε ηνπ 

ζψκαηνο θαη φρη γηα δηαηξνθή θαη θσηηζκφ. Αξγφηεξα έγηλε είδνο πξψηεο αλάγθεο γηα ηνπο 

Έιιελεο ζηε δηαηξνθή θαη ζηνλ θσηηζκφ, φπσο αλαθέξεη θαη ν Αξηζηνθάλεο ζηηο 

«Θεζκνθνξηάδνπζεο» θαη ζηνλ « Πινχην». Οη Ρσκαίνη επίζεο, ρξεζηκνπνηνχζαλ ην ιάδη γηα ηελ 

παξαγσγή εδεζκάησλ θαη πνιιά είλαη ηα δνρεία ιαδηνχ πνπ βξέζεθαλ ζηηο αλαζθαθέο ηεο 

Πνκπείαο.  Μεγάιε ρξήζε ηνπ ιαδηνχ γηλφηαλ απφ ηνπο Ηνπδαίνπο γηα ζξεζθεπηηθνχο ιφγνπο. 

πλήζσο πξνζέθεξαλ ιάδη πξνο ην Θεφ σο έλδεημε επγλσκνζχλεο. Ζ ρξήζε ηνπ ειαηφιαδνπ 

ζηηο κέξεο καο ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηνπ Υξηζηηαληζκνχ, απνηειεί θιεξνλνκηά αλάινγσλ 

θαλφλσλ άιισλ ζξεζθεηψλ θαη ηδηαίηεξα ηεο ηνπδατθήο ζξεζθείαο. Οη Ηνπδαίνη θαη νη Άξαβεο 

άιεηθαλ ην ζψκα ηνπο κε ιάδη, θπξίσο  ηα πφδηα ηνπο γηα λα δηαηεξείηαη ην δέξκα απαιφ, 

ειαζηηθφ θαη λα απνθεχγνληαη νη πιεγέο ζηηο κεγάιεο πνξείεο θαη έηζη λα επηηπγράλεηαη ε 

ηαρχηεξε επνχισζε ηνπο. Με ιάδη επίζεο, αιείβνληαλ νη αζιεηέο πξνηνχ αγσληζηνχλ ζηελ πάιε 

πξνθεηκέλνπ ην δέξκα ηνπο λα είλαη ειαζηηθφ θαη λα έρεη κεγαιχηεξε αληνρή ζηηο ηαιαηπσξίεο 

ηνπ αγσλίζκαηνο. Σν ειαηφιαδν ρξεζηκνπνηήζεθε επξέσο απφ ηνπο Έιιελεο θαη ηνπο Δβξαίνπο 

σο ζεξαπεπηηθφ κέζν.  πλέζηελαλ θαηά ηνπ ππξεηνχ, ηεο θνπψζεσο θαη ησλ λεπξαιγηψλ 
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επαιείςεηο θαη ινπηξφ κε ιάδη, θαζψο θαη ηελ πιχζε ηνπ ζηφκαηνο κε απηφ,  γηα λα δηαηεξείηαη 

ε ιεπθφηεηα ησλ δνληηψλ.   ε πεξηπηψζεηο δειεηεξηάζεσλ, ην ρξεζηκνπνηνχζαλ σο αληίδνην 

καδί κε κέιη δηαιπκέλν ζε λεξφ, ζηε ρεηξνπξγηθή κε ηελ επάιεηςε ησλ πιεγψλ γηα ηελ γξήγνξε 

επνχισζε ηνπο θαη ηέινο θαηά ηα ιέπξαο θαη ησλ αθξνδίζησλ  λνζεκάησλ. 

  Δπίζεο απφ πηλαθίδεο ηεο γξαθήο Γξακκηθήο Β πνπ βξέζεθαλ ζηε Πχιν, νη εηδηθνί 

ζπκπεξαίλνπλ φηη ηελ πεξίνδν εθείλε ν θαξπφο ηεο ειηάο ρξεζηκνπνηείηαη σο δσνηξνθή 

(Λακπξάθε, 2000) . 

 

 ηελ αξραηφηεηα, ε βηνκεραληθή ρξήζε ηνπ ειαηνιάδνπ γηλφηαλ θαηά ηελ επεμεξγαζία 

ηνπ ιίλνπ, ψζηε ηα πθάζκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαλ λα είλαη πην καιαθά θαη αλζεθηηθφηεξα. 

Παξάιιεια, νη αξραίνη αληηκεηψπηδαλ κε ην ιάδη ηελ νμείδσζε ησλ κεηάιισλ, γη‟ απηφ θαη ην 

ρξπζειεθάληηλν άγαικα ηνπ Γία ζηελ Οιπκπία ήηαλ θαηαζθεπαζκέλν απφ ζθνπξφρξσκν 

κάξκαξν, γηα λα κελ θαίλνληαη ηα ππνιείκκαηα ιαδηψλ πνπ απέκελαλ θαη έξξεαλ πξνο ηα θάησ, 

φηαλ άιεηθαλ ηα αγάικαηα. 

 

 Απφ ηα θείκελα αξραίσλ ζπγγξαθέσλ, ζπκπεξαίλεηαη φηη νη γλψζεηο ησλ αξραίσλ 

Διιήλσλ θαη Ρσκαίσλ γηα ηελ ειαηνθνκία ήηαλ επξχηαηεο. χκθσλα κε ηνλ Θεφθξαζην, ε 

θαιιηέξγεηα ηεο ειηάο γηλφηαλ κε ηελ ηνπνζέηεζε ησλ θαξπψλ ηεο ειηάο ζηε γε θαη φζνλ ην 

αθνξά ην θιάδεκα, έγξαςε πσο ηα δέληξα πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε θνληηλή απφζηαζε κεηαμχ 

ηνπο θαη φζν ιηγφηεξα θιαδηά έρνπλ, ηφζν πεξηζζφηεξνπο θαξπνχο ζα δψζνπλ. Σν κάδεκα ηεο 

ειηάο γηλφηαλ κε ξαβδηζκφ, παξφιν πνπ νη πεξηζζφηεξνη αξραίνη ζπγγξαθείο δελ ζπκθσλνχζαλ 

κε απηή ηε κέζνδν. Πίζηεπαλ πσο ην κάδεκα κε ην ρέξη πξνζθέξεη κεγαιχηεξε θαξπνθνξία 

θάζε ρξφλν. Σέινο, φζνλ αθνξά ηηο αζζέλεηεο ηεο ειηάο, ν Φισξεληίλνο έγξαςε πσο αλ νη ξίδεο 

ηνπ δέληξνπ μεξαίλνληαη θαη είλαη άξξσζηεο, ηφηε ε αηηία είλαη ηα ζθνπιήθηα, γη‟ απηφ ζα πξέπεη 

λα θπηεπηνχλ ζηηο ξίδεο ηνπ δέληξνπ ζθπινθξφκκπδεο. 

http://www.clab.edc.uoc.gr/seminar/ptixiakes/elia/site/GnwstesElaiokomikhsTexnhs.htm  

 ρεηηθά κε ηνλ ηξφπν ζπιινγήο ηνπ ειαηνθάξπνπ απφ ηηο ηεξέο ειηέο ηεο Αηηηθήο, ν 

Αξηζηνηέιεο καο αλαθέξεη δπν δηαδηθαζίεο. χκθσλα κε ηελ παιηά, πνπ  ίζρπε κέρξη ην 390 

π.Υ. πεξίπνπ, ε πφιε παξαρσξνχζε ην δηθαίσκα ζπιινγήο ηνπ θαξπνχ απφ ηηο κνξίεο ζε 

ηδηψηεο, νη νπνίνη αλαιάκβαλαλ λα θαιιηεξγήζνπλ ηα ηεξά δέληξα, λα ζπιιέμνπλ ηνλ θαξπφ, λα 

πξνρσξήζνπλ ζηελ έθζιηςε θαη ηελ παξαγσγή ηνπ ειαηνιάδνπ απνδίδνληαο ζην δεκφζην ηελ 

πνζφηεηα πνπ είρε εθ ησλ πξνηέξσλ ζπκθσλεζεί.  http://etwinning.sch.gr/projects/elia/elia.htm 

 Μεηά ηνλ 4ν αηψλα, ε πφιε απνθάζηζε λα αιιάμεη ηνλ ηξφπν ζπιινγήο ηνπ 

ειαηνθάξπνπ. Ζ λέα δηαδηθαζία θαηλνηνκνχζε ζε δπν θπξίσο ζεκεία. Σν πξψην ήηαλ φηη ε πφιε 

http://www.clab.edc.uoc.gr/seminar/ptixiakes/elia/site/GnwstesElaiokomikhsTexnhs.htm
http://etwinning.sch.gr/projects/elia/elia.htm
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δελ αλέζεηε πιένλ ηε ζπιινγή ζε ηδηψηεο, αιιά ζε έλαλ ζεκαληηθφ δεκφζην άξρνληα, πνπ 

νλνκαδφηαλ «επψλπκνο», γηαηί απηφο έδηλε ην φλνκά ηνπ ζην έηνο θαηά ην νπνίν βξηζθφηαλ 

ζηελ εμνπζία. Ζ δεχηεξε θαη ζεκαληηθφηεξε αιιαγή ζηεξηδφηαλ ζην γεγνλφο φηη ην ιάδη δελ 

καδεπφηαλ πηα κφλν απφ ηα ηεξά δέληξα, αιιά νη ηδηνθηήηεο ή ρξήζηεο ησλ θηεκάησλ, κέζα ζηα 

νπνία βξίζθνληαλ κνξίεο, είραλ ηελ ππνρξέσζε λα δίλνπλ ζηνλ άξρνληα κηα ζπγθεθξηκέλε 

πνζφηεηα ιαδηνχ αλεμαξηήησο πξνειεχζεσο. Ζ ζπιινγή ηνπ ειαηνθάξπνπ ήηαλ πιένλ, θαηά 

θάπνηνλ ηξφπν κηα θνξνινγία εθείλσλ πνπ είραλ ζηα θηήκαηά ηνπο ηεξέο ειηέο. Σν ιάδη απηφ 

ρξεζίκεπε γηα ηα έπαζια πνπ δίλνληαλ ζηνπο παλαζελατθνχο αγψλεο. Αλ ν «επψλπκνο» 

άξρνληαο κεηά ην ηέινο ηεο ζεηείαο ηνπ δελ παξέδηδε ζηνπο ηακίεο ηεο πφιεο ηελ πξνβιεπφκελε 

πνζφηεηα δελ ηνπ επηηξεπφηαλ λα γίλεη αξενπαγίηεο, αθνχ δελ είρε εθηειέζεη φπσο έπξεπε ην 

θαζήθνλ ηνπ. http://www.tzavarasoil.gr/node/5  

 Ζ απζηεξή απηή πνιηηηθή ηεο Αζελατθήο πνιηηείαο, ε νπνία αληηθαηνπηξίδεη ην ζεβαζκφ 

θαη ηελ ηηκή πνπ απέδηδαλ ζην ηεξφ δέληξν ηεο ειηάο νη αξραίνη Αζελαίνη, αιιά θαη ηελ άκεζε 

παξέκβαζε ηνπ θξάηνπο ζηε γεσξγηθή νηθνλνκία, ζπληέιεζε ζηελ αλάδεημε ηνπ Αζελατθνχ 

θξάηνπο ζε έλα απφ ηα κεγαιχηεξα θαη ζπνπδαηφηεξα θέληξα ειαηνπαξαγσγήο ζε νιφθιεξε ηε 

Μεζφγεην.  

 ηελ Αζήλα ησλ θιαζηθψλ ρξφλσλ ιακβάλνληαη εηδηθά κέηξα πξνζηαζίαο ησλ 

ειαηνδέληξσλ. Ζ Αζελατθή πνιηηεία έδεηρλε κεγάιν ελδηαθέξνλ θαη ηδηαίηεξε θξνληίδα γηα ηα 

ηεξά δέληξα ηεο Αζελάο. Πεξηέθξαδε ηνπο ειαηψλεο, αθφκε θαη ηα κεκνλσκέλα ειαηφδεληξα, κε 

έλαλ μχιηλν θξάρηε, πνπ νλνκαδφηαλ «ζεθφο», γηα λα δειψζνπλ ηελ ηδηφηεηα θαη ηελ μερσξηζηή 

ζεκαζία ηνπο. Ο έιεγρνο ησλ δέληξσλ απηψλ ήηαλ ηαθηηθφο. Κάζε κήλα, ν Άξεηνο Πάγνο 

έζηειλε επηκειεηέο θαη κηα θνξά ην ρξφλν έζηειλε επφπηεο πνπ δηαπίζησλαλ αλ νη ειηέο 

βξίζθνληαλ ζε θαιή θαηάζηαζε. Οη ηδηνθηήηεο, αιιά θαη εθείλνη πνπ ελνηθίαδαλ θαη 

θαιιηεξγνχζαλ ηνπο ειαηψλεο, είραλ ηελ ππνρξέσζε λα κεξηκλνχλ γηα ηα δέληξα θαη, 

εηδηθφηεξα, λα κελ θαιιηεξγνχλ θαλέλα άιιν θπηφ ζε θαζνξηζκέλε απφζηαζε απφ ηελ ειηά. 

Δπίζεο, λα κελ μεξηδψλνπλ ή θαη θαηαζηξέθνπλ ηα γέξηθα ή μεξά ειαηφδεληξα, γηαηί θάπνηε 

κπνξεί λα μαλαβιάζηαηλαλ, φπσο ιέγεηαη φηη ζπλέβε κε ηελ θαηεζηξακκέλε απφ ηνπο Πέξζεο 

ειηά ηεο Αθξφπνιεο ην 480. Ζ ηηκσξία εθείλσλ πνπ είηε παξαβίαδαλ ηνλ «ζεθφ» είηε 

πξνθαινχζαλ βιάβε ζηα ηεξά δέληξα ήηαλ ζθιεξή. Μεηά ηνλ Πεινπνλλεζηαθφ πφιεκν, νη 

Αζελαίνη αληηκεηψπηζαλ ζνβαξφ πξφβιεκα κε ηηο «κνξίεο» ειηέο. Πνιιέο απφ απηέο είραλ θαεί 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ, αιιά θαλείο δελ είρε δηθαίσκα φρη κφλν λα θαζαξίζεη ηνπο 

καχξνπο θνξκνχο απφ ηα ιηφθπηα ηεο Αηηηθήο, αιιά νχηε θαη λα πεηξάμεη ηα εηδηθά 

πεξηθξάγκαηα ησλ θνχηζνπξσλ απηψλ, ηνπο «ζεθνχο».                         

http://www.tzavarasoil.gr/node/5
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http://etwinning.sch.gr/projects/elia/history.ht  

  Οη πνηθηιίεο ησλ ειαηφδεληξσλ θαηά ηνλ Ηππνθξάηε, ηνλ Θεφθξαζην, ηνλ Αξηζηνθάλε, 

ηνλ Αξηζηνηέιε θαη ηνλ κεξν  είλαη ζπλνιηθά 16 θαη δηαθξίλνληαη αλάινγα κε ηνλ πξννξηζκφ 

ηνπο, ην ζρήκα ηνπ θαξπνχ ηνπο, αιιά θαη ηνλ ηξφπν παξαζθεπήο ηνπο. Οξηζκέλα είδε είλαη ηα 

εμήο: Καιιηζηέθαλνο, Φαπιία, Δρίλνο, ηεκθπιίηεο, Μνξία, Γξππεπήο θ.α. (Λακπξάθε, 2000) 

 

2.2.    Διαηόιαδν θαη Θξεζθεία 

 ε θάζε πεξηνρή ηεο Διιάδαο ππάξρνπλ θαληήιηα πνπ θαίλε κέξα- λχρηα κε ειαηφιαδν. 

Σν θαληήιη πνπ θαίεη κε ηε βνήζεηα ηνπ ιαδηνχ, ζπκβνιίδεη ην ζείν θσο, ηελ ςπρή πνπ έθπγε ή 

πνπ ζψζεθε. Απηή είλαη κηα ζπλήζεηα πνπ θαζηεξψζεθε πξψηα ζηνπο εβξατθνχο λανχο θαη κεηά 

πηνζεηήζεθε απφ ηελ Οξζφδνμε Δθθιεζία. Παιαηφηεξα, νη γπλαίθεο ζπλήζηδαλ λα ζηαπξψλνπλ 

ηα παηδηά ηνπο κε ην ιάδη απφ ην θαληήιη γηα λα πξνζηαηεχνληαη απφ αζζέλεηεο, αιιά θαη απφ 

άζρεκα φλεηξα (Λακπξάθε, 2000). 

 Μέρξη ζήκεξα, πνιινί ειαηνπαξαγσγνί ζπλεζίδνπλ λα πξνζθέξνπλ ην πξψην ιάδη απφ 

ηελ παξαγσγή ηνπο ζηελ εθθιεζία γηα ην άλακκα ησλ θαληειηψλ. Πνιινί αγξφηεο ζπλερίδνπλ 

λα πξνζθέξνπλ ην θαιχηεξν κέξνο απφ ηελ παξαγσγή ηνπο ζε κνλαζηήξηα θαη εθθιεζίεο, 

αθφκα θαη ζε πεξηφδνπο κε ρακειή παξαγσγή, ζεσξψληαο φηη κε απηφ ηνλ ηξφπν εθπιεξψλνπλ 

ην ηάκα ηνπο. 

 εκαληηθέο είλαη επίζεο, νη αλαθνξέο  ζηελ Παιαηά Γηαζήθε γηα ηελ ηεξφηεηα ηνπ 

ειαηνιάδνπ. ηε Γέλεζε, ην ειαηφιαδν ραξαθηεξίδεηαη σο ζχκβνιν γαιήλεο θαη 

πλεπκαηηθφηεηαο, ελψ ζηνλ θαηαθιπζκφ, ν Θεφο έζηεηιε ζην Νψε έλα πεξηζηέξη πνπ έθεξε έλα 

θιαδί ειηάο. πλνιηθά ζηε Βίβιν, ε ειηά αλαθέξεηαη πεξηζζφηεξν απφ 170 θνξέο, σο ην 

κνλαδηθφ θπηφ. Οη Δβξαίνη έθαηγαλ ην ειαηφιαδν καδί κε ζηκηγδάιη ζηα ζπζηαζηήξηα σο 

πξνζθνξά θαη πνιιέο θνξέο ρξεζηκνπνηνχζαλ θχιια ειηάο αληί ζπκηάκαηνο, δηφηη δίλνπλ 

ζαπκάζηα επσδηά φηαλ θαίγνληαη. Σέινο, ην ειαηφιαδν παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζε ηξείο 

ζεκαληηθέο εθδειψζεηο ηεο νξζφδνμεο ζξεζθεπηηθήο δσήο, φπσο ηε Βάπηηζε, ην Δπρέιαην θαη 

ηε παξαζθεπή ηνπ Αγίνπ Μχξνπ, ην νπνίν είλαη επψδεο θαη αγηαζκέλν έιαην πνπ 

παξαζθεπάδεηαη απφ ειαηφιαδν θαη αξσκαηηθέο νπζίεο θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζην κπζηήξην ηνπ 

ρξίζκαηνο (Λακπξάθε, 2000). 

 

http://etwinning.sch.gr/projects/elia/history.ht
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2.3.     Γλωξηκία κε ην ειαηόδεληξν 

 "Διαηφιαδν", ραξαθηεξίδεηαη ην έιαην πνπ ιακβάλεηαη απφ ηνπο θαξπνχο ηεο ειηάο κε 

κέζα απνθιεηζηηθά κεραληθά θαη κεζφδνπο ή επεμεξγαζίεο νπσζδήπνηε θπζηθέο, ζε 

ζεξκνθξαζίεο πνπ λα κελ πξνθαινχλ αιινίσζε ηνπ ειαίνπ.  

 Ζ επίζεκε νλνκαζία ηεο αεηζαινχο ππεξαησλφβηαο ειηάο είλαη Olea Europea Sativa. Σν 

ειαηφδεληξν έρεη θαηαγσγή απφ ηελ αλαηνιηθή ιεθάλε ηεο Μεζνγείνπ. Πξνζαξκφδεηαη ζε 

καθξηάο δηάξθεηαο μεξά θαη ζεξκά θαινθαίξηα, ελψ δείρλεη κεγάιε αληνρή θαη ζε ζεξκνθξαζίεο 

πνπ αγγίδνπλ πνιιέο θνξέο ηνπο 0°C. Σα ειαηφδεληξα ζηελ ελήιηθε δσή ηνπο είλαη δέληξα 

κεζαίνπ κεγέζνπο. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ηα δέληξα κπνξνχλ λα θηάζνπλ θαη ηα 10 κέηξα. 

Παξφια απηά ζπλαληψληαη θαη λάλνη ειαηφδεληξα γηα θαιισπηζηηθνχο ιφγνπο. ηνλ 

Μεζνγεηαθφ ρψξν ηα ειαηφδεληξα αλζνθνξνχλ ζηα ηέιε ηεο Άλνημεο (απφ Απξίιην-Μάτν), ελψ 

ε ζπγθνκηδή μεθηλά απφ ηα ηέιε Ννεκβξίνπ θαη ηειεηψλεη ηνλ Φεβξνπάξην γηα ηηο πην λφηηεο 

πεξηνρέο. Ο κεζνγεηαθφο ηχπνο θιίκαηνο (κηθξφ χςνο βξνρφπησζεο, γιπθφο θαη ήπηνο ρεηκψλαο, 

μεξφ θαη ζεξκφ θαινθαίξη, ε κεγάιε ειηνθάλεηα) απνηειεί ηδεψδε πεξηβάιινλ γηα ηελ αλάπηπμε 

ηνπ ειαηνδέληξνπ.  Ζ απφηνκε πηψζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ην ρεηκψλα θάησ απφ -5νC είλαη 

θαηαζηξνθηθή γηα ηελ θαιιηέξγεηα, ελψ κε ζηαδηαθή πηψζε κπνξεί λα αληέμεη κέρξη ηνπο -10νC. 

Έλα αζθαιέο θξηηήξην γηα ηελ θαηαιιειφηεηα ηεο πεξηνρήο είλαη λα ππάξρνπλ ζε απηήλ 

ειαηφδεληξα ηα νπνία γηα κηα 20εηηα ηνπιάρηζηνλ δελ έρνπλ δεκησζεί απφ παγεηνχο. Δπίζεο, ε 

κεγάιε ειηνθάλεηα επηδξά ζεηηθά ζηελ πνζφηεηα αιιά θπξίσο ζηελ πνηφηεηα ηνπ ειαηνιάδνπ κε 

πνιιά αξσκαηηθά ζπζηαηηθά.  

  Σν ειαηφδεληξν ρξεηάδεηαη πςειέο ζεξκνθξαζίεο ηελ άλνημε θαη ην θαινθαίξη γηα λα 

δψζεη λέα βιάζηεζε, λα γίλεη θαξπφδεζε θαη ε σξίκαζε ηνπ θαξπνχ. Ζ πςειφηεξε 

ζεξκνθξαζία πνπ κπνξεί λα αληέμεη ην ειαηφδεληξν θαζνξίδεηαη θαηά θχξην ιφγν απφ ηελ 

εδαθηθή πγξαζία θαη ηε ζρεηηθή πγξαζία ηεο αηκφζθαηξαο. κσο πνιχ πςειέο ζεξκνθξαζίεο 

θαη μεξνί άλεκνη είλαη επηδήκηνη ζηε λέα βιάζηεζε θαη ζηελ θαξπφδεζε θαη πξνθαινχλ 

ζπξξίθλσζε ηνπ θαξπνχ. Ζ ειηά δηαζέηεη πνιχ θαιφ κεραληζκφ άκπλαο ζηελ μεξαζία θαη γηα 

απηφ είλαη δπλαηή ε θαιιηέξγεηα ηεο θαη ζε ζπλζήθεο κεγάιεο μεξαζίαο, ελψ παξάιιεια έρεη 

ηελ ηθαλφηεηα λα αμηνπνηεί ηέιεηα θάζε πνζφηεηα λεξνχ πνπ ηεο πξνζθέξεηαη κέρξη ηνπ 

επηπέδνπ ηεο επάξθεηαο.  http://www.oliveoil.gr  

 

 Ο θπξηφηεξνο παξάγνληαο γηα ηελ εμέιημε ηεο παξαγσγήο θαη ηεο πνηφηεηαο είλαη ε 

θαηαλνκή ησλ βξνρνπηψζεσλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο απαξαίηεηεο 

αλζξψπηλεο επεκβάζεηο θαη θαηά δεχηεξν ιφγν ην ζπλνιηθφ χςνο βξνρήο. Δπηπξφζζεηα, γηα λα 

http://www.oliveoil.gr/
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επηηεπρζεί πςειή παξαγσγή ζε ειαηφιαδν θαη δέλδξν είλαη απαξαίηεην λα εμαζθαιηζηεί θαηά 

θχξην ιφγν, έλαο ηθαλνπνηεηηθφο αξηζκφο θαξπψλ αλά δέλδξν θαη κηα πςειή πεξηεθηηθφηεηα 

ειαηφιαδνπ αλά θαξπφ. Ζ επηηπρία ελφο κεγάινπ αξηζκνχ θαξπψλ αλά δέλδξν εμαξηάηαη απφ ηηο 

θιηκαηνινγηθέο θαη θαιιηεξγεηηθέο  ζπλζήθεο θαηά ηελ πεξίνδν πξν ηεο αλζήζεσο κέρξη ηελ 

θαξπφδεζε (Μάξηην-Ηνχλην). Ζ ζπλερή δηαζεζηκφηεηα λεξνχ απφ ηηο αξρέο ηεο άλνημεο κέρξη ηηο 

αξρέο ηνπ θαινθαηξηνχ απνηειεί θαζνξηζηηθφ παξάγνληα ηφζν γηα επηηπρεκέλε αλζνθνξία φζν 

θαη γηα επαξθή αλάπηπμε ηεο λέαο βιάζηεζεο. Παξάιιεια ζηηο επηηξαπέδηεο πνηθηιίεο γηα λα 

εμαζθαιηζηεί έλα ηθαλνπνηεηηθφ κέγεζνο θαξπνχ θαη λα βειηησζεί ε πνηφηεηα ηνπ είλαη 

απαξαίηεηε κηα επαξθήο ηξνθνδνζία κε λεξφ κεηά ην ζηάδην ηεο ζθιήξπλζεο ηνπ ππξήλα (ηελ 

πεξίνδν ηνπ ηέινπο ηνπ θαινθαηξηνχ) ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε ζπλερήο αλάπηπμε ηνπ θαξπνχ. 

Γηα ηηο ειαηνπνηήζηκεο πνηθηιίεο πνπ βξίζθνληαη ζε εδάθε κε πςειή πδαηνηθαλφηεηα, ηθαλά λα 

εθνδηάδνπλ ην θπηφ κε λεξφ, ε άξδεπζε δελ ρξεηάδεηαη (Αιεμάθεο, 1998).   

  

 Σα νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ειαηφιαδνπ επεξεάδνληαη απφ ην θιίκα ηεο 

πεξηνρήο. Διαηφδεληξα ηα νπνία θαιιηεξγνχληαη ζε νξεηλέο πεξηνρέο παξάγνπλ ιάδη κε ηδηαίηεξα 

επράξηζηε γεχζε ζε ζρέζε κε εθείλα ησλ πεδηλψλ πεξηνρψλ. Δπηπξφζζεηα ηα νξγαλνιεπηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ επεξεάδνληαη αξθεηά απφ ηε ζχζηαζε ηνπ εδάθνπο φπνπ θαιιηεξγείηαη ε 

ειηά. ε εδάθε μεξά θαη αζβεζηνιηζηθά ην ειαηφιαδν είλαη ιεπηφξξεπζην θαη πινπζηφηεξν ζε 

αξσκαηηθά ζπζηαηηθά απφ φηη ζε εδάθε πγξά θαη αξγηιψδε. Οη θαξπνί ηεο ειηάο κφλν αδσηνχρα 

ιίπαλζε έρνπλ κεγάιν φγθν, κεγάια θχηηαξα, κεγάια ρπκνηφπηα κε ιεπηά ηνηρψκαηα, αξαηνχο 

ρπκνχο, είλαη επαίζζεηα ζε φιεο ηηο επηδξάζεηο θαη ρσξίο γεχζε. Παξάιιεια εκθαλίδνπλ 

πξνβιήκαηα ηξνθνπελίαο ελψ ππάξρεη πάληνηε θίλδπλνο γηα δηήζεζε ησλ ληηξηθψλ ιηπαζκάησλ 

ζην ππέδαθνο θαη έμσ απφ ηελ δψλε ησλ ξηδψλ. Δδάθε πινχζηα ζε θψζθνξν θαη θάιην 

επηηαρχλνπλ ηελ σξίκαλζε ηνπ ειαηνθάξπνπ θαη βειηηψλνπλ αηζζεηά ηελ πνηφηεηα ηνπ 

ειαηνιάδνπ. Γεληθά νη θαξπνί κε πιήξε ιίπαλζε έρνπλ πην ζθηρηή ζάξθα, πεξηζζφηεξν 

αζβέζηην θαη ζάθραξα, δηαηεξνχληαη θαιχηεξα (Λακπξάθε, 2000). 

 

 

2.4.    Νέεο Φπηείεο  

 

 Απφ  ηελ ζηηγκή πνπ νη κεζνγεηαθέο ρψξεο κπήθαλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε  θαη 

εληζρχζεθε ην πξντφλ γεληθεχηεθε ε εγθαηάζηαζε  λέσλ θπηεηψλ  ειαηνδέληξσλ. Απηφ δελ έγηλε 

φκσο πάληα κε ζσζηά θξηηήξηα. Αλέθαζελ ε θαιιηέξγεηα ηεο ειηάο ππφθεξε απφ ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ησλ άιισλ θαιιηεξγεηψλ. Δίλαη απηφο ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν νη παιηνί 
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ειαηψλεο ήηαλ ζπλήζσο εγθαηεζηεκέλνη  ζε εδάθε πνπ δελ πξνζθέξνληαλ γηα άιιεο 

απνδνηηθφηεξεο θαιιηέξγεηεο  (ζηα αθφκε πην παιηά ρξφληα νη ειηέο θπηεχνληαλ ζηηο άθξεο ησλ 

ρσξαθηψλ γηα λα επηηξέπεηαη ε θαιιηέξγεηα ηνπο κε άιια θπηά). Σν θξηηήξην απηφ πξέπεη λα 

ηζρχεη θαη ζήκεξα γηα ηνπο αγξφηεο. Έλα κεγάιν κέξνο ησλ δπζθνιηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ 

ζήκεξα νη αγξφηεο ζε πεξηφδνπο χθεζεο ηεο αγνξάο έρεη ζ‟ απηφ ηελ ξίδα ηνπ. Ζ δπλαηφηεηα 

πνηίζκαηνο χζηεξα επηηξέπεη κηα ζεκαληηθή αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο. Καη επίζεο πξέπεη 

λα απνθεχγεηαη ε εγθαηάζηαζε ζε πεξηνρέο πνπ ρηππψληαη εχθνια απφ παγεηψλεο. 

 http://www.eetaa.gr/ee/eu_keimena/LIFE_oliveoil_gr.pdf  

 

 

Οη εγθαηαζηάζεηο ησλ ειαηψλσλ δηαθξίλνληαη ζε εληαηηθέο θαη παξαδνζηαθέο. 

 

 ηηο παξαδνζηαθέο εγθαηαζηάζεηο  νη απνζηάζεηο θπηεχζεσο κεηαμχ ησλ δέληξσλ 

κπνξεί λα είλαη 6 επί 8κ.,7 επί 7 κ., 8 επί 8 κ. ή αθφκε θαη 10 επί 10 κ. Ληγφηεξα απφ 20 δέληξα 

ην ζηξέκκα, αλάινγα κε ηελ πεξηνρή, ην έδαθνο θαη ηελ πνηθηιία. Ζ θαηεχζπλζε ησλ 

δεληξνζεηξψλ είλαη θαιφ λα είλαη απφ ηνλ Βνξξά πξνο ηνλ Νφην, γηα θαιχηεξε έθζεζε ζηνλ 

ήιην. 

 

 ζν κεγαιχηεξεο  είλαη νη απνζηάζεηο ηφζν κεγαιχηεξε γίλεηαη θαη ε θφκε ησλ 

ελειίθσλ δέληξσλ (12-15 ρξφληα). Ζ ζηαζεξφηεηα ηεο παξαγσγήο δηαξθεί γχξσ πεξίπνπ 50 

ρξφληα.  

 ηηο εληαηηθέο εθκεηαιιεύζεηο νη απνζηάζεηο κπνξνχλ λα είλαη 5 επί 6 κ. ή 6 επί 6 κ., 

27-30 δέληξα θαηά ζηξέκκα. 

 ηαλ ε θχηεπζε είλαη ππθλή είλαη απαξαίηεην ρακειφ ζρήκα θφκεο. Ζ ππθλή θχηεπζε 

θαη ην ζρεηηθά κηθξφ χςνο ηεο θφκεο πξνζθέξνληαη πεξηζζφηεξν γηα ηελ θαιιηέξγεηα 

επηηξαπέδησλ ειηψλ θαη γηα ηελ ζπιινγή κε ηα ρέξηα. Οη ειαηψλεο ππθλήο θχηεπζεο κπαίλνπλ 

πην γξήγνξα ζηελ παξαγσγή, αιιά γεξλάλε λσξίηεξα απφ εθείλνπο  πνπ έρνπλ παξαδνζηαθή 

εγθαηάζηαζε. 

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/legislation_el  

 

 

 

http://www.eetaa.gr/ee/eu_keimena/LIFE_oliveoil_gr.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/legislation_el
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Ζ δσή ηεο ειηάο κπνξεί λα δηαθξηζεί ζε ηξεηο θάζεηο: 

 Ζ λεαληθή ειηθία πνπ ηειεηψλεη ζηα 12-15 ρξφληα. 

 Ζ πεξίνδνο ηνπ ελειηθησκέλνπ δέληξνπ πνπ ηειεηψλεη γχξσ ζηα 50 ρξφληα. 

 Ζ πεξίνδνο ηνπ γήξαηνο πνπ δηαξθεί αηψλεο. 

 

2.5.   Σα Γελδξύιιηα 

 Σα  δελδξχιιηα πνπ ππάξρνπλ ζηελ αγνξά πξνέξρνληαη ζπλήζσο απφ εγθεληξηζκέλα 

ζπνξηφθπηα ή απφ εκημπιψδεηο βιαζηνχο  πνπ έρνπλ βγάιεη ξίδεο κε πδξνλέθσζε. 

 Σα δελδξχιιηα είλαη θαιφ λα έρνπλ αλαπηπρζεί ζε πιαζηηθά δνρεία γηαηί επηηξέπνπλ ηελ 

κεηαθχηεπζε ζε νπνηαδήπνηε επνρή. Αξθεί λα κελ είλαη νη ξίδεο θνπινπξηαζκέλεο κέζα ζηα 

δνρεία. Έλδεημε φηη έρνπλ κείλεη ζην δνρείν γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη δελ έρνπλ θαιφ 

αλαπηπγκέλν ξηδηθφ ζχζηεκα ιφγσ έιιεηςεο ρψξνπ. Γη απηφ πξηλ ηελ αγνξά είλαη θαιφ λα 

γίλεηαη κηα δεηγκαηνινγηθή εμέηαζε. 

 Σν θχηεπκα γίλεηαη ζε ιάθθνπο 50 επί 50 εθ. θαη βάζνπο 60-70 εθ απφ ην νπνίν 10-15 εθ 

γεκίδνληαη κε θνκκέλν ρψκα. Ο ιάθθνο ιηπαίλεηαη κε θνπξηά ή κε θψζθνξν θαη θαιηνχρα 

ιηπάζκαηα.             

http://www.elies-ladikalamatiano.gr/olive/agronomy/oineesphuteies.html  

 

2.6.  Πνηόηεηα ειαηνιάδνπ 

 Με ην φξν «πνηφηεηα», ελλννχκε ην ζχλνιν ησλ βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ή ηδηνηήησλ 

ηνπ αγαζνχ, ζην νπνίν πξνζδίδνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αληαπνθξίλεηαη ζε απαηηήζεηο, πνπ είηε 

εθθξάδνληα κε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε κνξθή, είηε απιψο ππνλννχληαη (Δηαηξεία αγξνηηθήο 

νηθνλνκίαο, 2000). 

 ην ειαηφιαδν φκσο,  ε πνηφηεηα πεξηιακβάλεη πνιιέο παξακέηξνπο. Απηέο  νη 

παξάκεηξνη είλαη πνπ θαζνξίδνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηνπ. Βέβαηα, φζν κεγάιε θη αλ είλαη ε 

πξνβνιή θαη φζν θαιή θη αλ είλαη ε δηαθήκηζε, έλα θαθήο πνηφηεηαο ειαηφιαδν δελ ζα κπνξέζεη 

λα αληαγσληζηεί ηα άιια πνπ θπθινθνξνχλ ζηελ αγνξά. Οη θαηαλαισηέο ζήκεξα, Έιιελεο θαη 

http://www.elies-ladikalamatiano.gr/olive/agronomy/oineesphuteies.html
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μέλνη, είλαη θαιά πιεξνθνξεκέλνη πάλσ ζε απηά ηα ζέκαηα θαη δεηνχλ ηελ θαιή πνηφηεηα. 

Γεληθά, ην ειαηφιαδν είλαη έλα πξντφλ πνπ κπνξεί πνιχ εχθνια λα λνζεπηεί. Ο πην 

ζπλεζηζκέλνο ηξφπνο λνζείαο είλαη κε ζπνξέιαηα, θαζψο θαη κε δσηθά ιίπε θαη εζηέξεο. Ζ 

λνζεία παξαηεξείηαη θπξίσο ζην ρχκα ειαηφιαδν πνπ δηαηίζεηαη ζηελ αγνξά, γεγνλφο πνπ είλαη 

δχζθνιν γηα ηνλ θαηαλαισηή λα ην θαηαιάβεη. 

 Ζ πνηνηηθή θαηάηαμε ηνπ ειαηνιάδνπ αθνινπζεί δηεζλείο ζηαζεξέο πνπ ζπκβάιινπλ 

ζηελ ηειηθή αμηνιφγεζή ηνπ φπσο: 

 Υξώκα: ην ρξψκα ηνπ ειαηνιάδνπ κπνξεί λα πνηθίιεη απφ ζθνχξν πξάζηλν κέρξη 

αλνηρηφ πξάζηλν , κε πνιιέο ελδηάκεζεο  θαη άιιεο απνρξψζεηο. Απηφ νθείιεηαη ζηηο 

νπζίεο πνπ θπξηαξρνχλ ζηνλ ειαηφθαξπν απφ ηνλ νπνίν παξάγεηαη ην ιάδη.  

 Παρύηεηα: ε παρχηεηα ηνπ ειαηνιάδνπ εμαξηάηαη απφ ηελ πεξηνρή πνπ παξάγεηαη, γηα 

παξάδεηγκα ην ειαηφιαδν ηεο Κέξθπξαο έρεη ρακειή παρχηεηα, ζε αληίζεζε κε ην 

ειαηφιαδν ηεο Πεινπνλλήζνπ.  

 Γηαύγεηα: ην ειαηφιαδν πνπ πξνέξρεηαη απφ ψξηκν θαξπφ έρεη πςειή δηαχγεηα, ζε 

αληίζεζε κε ην ειαηφιαδν πνπ πξνέξρεηαη απφ πξψηκν θαξπφ.  

 Οζκή – Γεύζε: ε νζκή θαη ε γεχζε ηνπ ειαηνιάδνπ κπνξεί λα δείμεη πνιιά γηα ηελ 

πνηφηεηά ηνπ. Ζ επράξηζηε νζκή θαη γεχζε ππνδειψλνπλ ηδηαίηεξα γλσξίζκαηα θαη 

κπνξεί λα νθείινληαη ζηελ πεξηνρή ζηελ νπνία θαιιηεξγήζεθαλ ηα ειαηφδεληξα, θαζψο 

θαη ζηνλ ηξφπν θαιιηέξγεηάο ηνπο. Ζ πηθξή γεχζε θαλεξψλεη φηη ν ειαηφθαξπνο 

καδεχηεθε πξηλ σξηκάζεη.  

 Ομύηεηα: ν βαζκφο νμχηεηαο ηνπ ειαηνιάδνπ ππνδειψλεη ηελ πεξηεθηηθφηεηα ηνπ ζε 

ειατθφ νμχ θαη εμαξηάηαη απφ ην ζηάδην σξίκαλζεο ηνπ ειαηνθάξπνπ, ηνλ ηξφπν 

ζπγθνκηδήο ηνπ θαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί κεηαμχ ζπγθνκηδήο θαη 

παξαγσγήο ειαηνιάδνπ. 

http://www.prosodol.gr/?q=el/node/204  

  

2.7.    Πνηνηηθέο θαηεγνξίεο ειαηνιάδνπ 

1. Παξζέλα Διαηόιαδα. Δίλαη έιαηα πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνλ ειαηφθαξπν κφλν κε 

κεραληθέο κεζφδνπο ή άιιεο θπζηθέο επεμεξγαζίεο, κε ζπλζήθεο πνπ δελ πξνθαινχλ 

αιινίσζε ηνπ ειαίνπ θαη ηα νπνία δελ έρνπλ ππνζηεί θακία άιιε επεμεξγαζία  εθηφο ηεο 

πιχζεο, ηεο κεηάγγηζεο, ηεο θπγνθέληξηζεο θαη ηεο δηήζεζεο. Δμαηξνχληαη ηα έιαηα πνπ 

http://www.prosodol.gr/?q=el/node/204
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ιακβάλνληαη κε δηαιχηεο, κε βνεζεηηθέο χιεο παξαιαβήο πνπ έρνπλ ρεκηθή ή βηνρεκηθή 

δξάζε, ή κε κεζφδνπο επαλεζηεξνπνίεζεο ή πξφζκεημεο κε έιαηα άιιεο θχζεο. Σα έιαηα 

απηά θαηαηάζζνληαη θαη ηαμηλνκνχληαη αλαιπηηθά κε ηηο αθφινπζεο νλνκαζίεο:  

 Δμαηξεηηθό Παξζέλν Διαηόιαδν. Σν ειαηφιαδν, ηνπ νπνίνπ ε 

πεξηεθηηθφηεηα ζε ειεχζεξα ιηπαξά νμέα (νμχηεηα), δελ ππεξβαίλεη ηα 0,8 g 

αλά 100 g (0,8%) θαη ηα άιια ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ είλαη ζχκθσλα 

κε ηα πξνβιεπφκελα γηα ηελ θαηεγνξία απηή.  

 Παξζέλν Διαηόιαδν. Σν ειαηφιαδν ε νμχηεηα ηνπ νπνίνπ δελ ππεξβαίλεη ην 

2,0% θαη ηα άιια ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ είλαη ζχκθσλα κε ηα 

πξνβιεπφκελα γηα ηελ θαηεγνξία απηή.  

 Διαηόιαδν Λακπάληε. Σν ειαηφιαδν ηνπ νπνίνπ ε νμχηεηα είλαη κεγαιχηεξε 

ηνπ 2,0% θαη ηα άιια ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ είλαη ζχκθσλα κε ηα 

πξνβιεπφκελα γηα ηελ θαηεγνξία απηή  

2. Δμεπγεληζκέλν Διαηόιαδν. Σν ειαηφιαδν πνπ ιακβάλεηαη απφ ηνλ εμεπγεληζκφ 

παξζέλσλ ειαηνιάδσλ, ε νμχηεηα ηνπ νπνίνπ δελ ππεξβαίλεη ην 0,3 % θαη ηα άιια 

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ είλαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα γηα ηελ θαηεγνξία 

απηή.  

3. Διαηόιαδν-απνηεινχκελν απφ εμεπγεληζκέλα ειαηφιαδα θαη παξζέλα ειαηφιαδα. Σν 

έιαην πνπ ιακβάλεηαη απφ αλάκεημε εμεπγεληζκέλνπ ειαηνιάδνπ θαη παξζέλσλ 

ειαηνιάδσλ, εθηφο απφ ην ειαηφιαδν ιακπάληε, ε νμχηεηα ηνπ νπνίνπ δελ ππεξβαίλεη ην 

1,0% θαη ηα άιια ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ είλαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα γηα 

ηελ θαηεγνξία απηή.  

4. Αθαηέξγαζην Ππξελέιαην. Σν έιαην πνπ ιακβάλεηαη απφ ηνπο ππξήλεο ηεο ειηάο, 

θαηφπηλ επεμεξγαζίαο κε δηαιχηεο ή κε θπζηθά κέζα ή ην έιαην πνπ αληηζηνηρεί (κε 

εμαίξεζε νξηζκέλα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά) ζε ειαηφιαδν ιακπάληε.  

5. Δμεπγεληζκέλν Ππξελέιαην. Σν έιαην πνπ ιακβάλεηαη απφ ηνλ εμεπγεληζκφ ηνπ 

αθαηέξγαζηνπ ππξελειαίνπ, ε νμχηεηα ηνπ νπνίνπ δελ ππεξβαίλεη ην 0,3% θαη ηα άιια 

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ είλαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα γηα ηελ θαηεγνξία 

απηή.  

6. Ππξελέιαην. Σν έιαην πνπ ιακβάλεηαη απφ αλάκεημε εμεπγεληζκέλνπ ππξελειαίνπ θαη 

παξζέλσλ ειαηνιάδσλ, εθηφο απφ ην ειαηφιαδν ιακπάληε, ε νμχηεηα ηνπ νπνίνπ δελ 

ππεξβαίλεη ην 1,0% θαη ηα άιια ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ είλαη ζχκθσλα κε ηα 

πξνβιεπφκελα γηα ηελ θαηεγνξία απηή (Θέξηνο, 2004). 
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Δθηφο ηηο αλσηέξσ θαηεγνξίεο ειαηνιάδνπ, ην πξντφλ δηαθξίλεηαη επίζεο ζε:  

 Διαηόιαδν Π.Ο.Π. (Πξνζηαηεπφκελεο Ολνκαζίαο Πξνέιεπζεο). Πξφθεηηαη γηα 

Δμαηξεηηθφ Παξζέλν Διαηφιαδν, ην νπνίν παξάγεηαη ζηα ζπγθεθξηκέλα γεσγξαθηθά φξηα 

θάπνηαο πεξηνρήο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νθείινληαη θπξίσο ή απνθιεηζηηθά ζην 

γεσγξαθηθφ απηφ πεξηβάιινλ. Σν πεξηβάιινλ απηφ πεξηιακβάλεη ηνπο θπζηθνχο θαη 

αλζξψπηλνπο παξάγνληεο θαη ε παξαγσγή, ε κεηαπνίεζε θαη ε επεμεξγαζία ηνπ 

πξντφληνο ιακβάλνπλ ρψξα ζηελ νξηνζεηεκέλε γεσγξαθηθή πεξηνρή. Ζ ηππνπνίεζή ηνπο 

γίλεηαη ζε αξηζκεκέλα κπνπθάιηα.  

 Διαηόιαδν Π.Γ.Δ. (Πξνζηαηεπφκελεο Γεσγξαθηθήο Έλδεημεο). Πξφθεηηαη γηα 

Δμαηξεηηθά Παξζέλν Διαηφιαδν, ηνπ νπνίνπ κηα ζπγθεθξηκέλε πνηφηεηα ή θήκε ή άιιν 

ραξαθηεξηζηηθφ κπνξνχλ λα απνδνζνχλ ζηε γεσγξαθηθή ηνπ πξνέιεπζε θαη ηνπ νπνίνπ 

ε παξαγσγή ή /θαη ε κεηαπνίεζε ή/θαη ε επεμεξγαζία πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ 

νξηνζεηεκέλε γεσγξαθηθή πεξηνρή.  

 Διαηόιαδν Πξνϊόλ Οξγαληθήο Καιιηέξγεηαο. Πξφθεηηαη γηα Δμαηξεηηθφ Παξζέλν ή 

Παξζέλν Διαηφιαδν, ην νπνίν πξνέξρεηαη απφ ειαηψλεο ζηνπο νπνίνπο εθαξκφδνληαη νη 

θαλφλεο ηεο βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο. ιε ε δηαδηθαζία, απφ ηελ θαιιηέξγεηα έσο θαη 

ηελ εκθηάισζε, ειέγρνληαη απφ εηδηθνχο Οξγαληζκνχο Πηζηνπνίεζεο θαη ην ειαηφιαδν 

ζπλνδεχεηαη απφ εηδηθέο αλαιχζεηο πνπ πηζηνπνηνχλ ηελ έιιεηςε ππνιεηκκάησλ ρεκηθψλ 

νπζηψλ ζην ηειηθφ πξντφλ.  

 http://www.prosodol.gr/?q=el/node/204  

 

2.8.   Πνηθηιίεο ειηώλ 

 ηελ Διιάδα ππάξρνπλ πνιιέο πνηθηιίεο ειηψλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο σξίκαλζεο νη 

θαξπνί ησλ ειηψλ αιιάδνπλ ρξψκα απφ πξάζηλν ζε βηνιεηί θαη ηέινο ζε καχξν. Σα γεπζηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ειαηφιαδνπ εμαξηψληαη θπξίσο απφ πνην ζηάδην σξίκαλζεο ζπιιέγεηαη ε 

ειηά βάζε ηνπ ρξψκαηνο ηεο. Διαηφιαδν πξνεξρφκελν απφ πξάζηλεο θαη βηνιεηί ειηέο 

πεξηιακβάλεη κεγάιε πνζφηεηα αξσκαηηθψλ ζπζηαηηθψλ κε έληνλε θξνπηψδε γεχζε. 

Αληηζέησο, φζν σξηκάδεη ν θαξπφο ηεο ειηάο, ε πνζφηεηα ησλ αξσκαηηθψλ ζπζηαηηθψλ 

κεηψλεηαη. Σν ειαηφιαδν πνπ πξνέξρεηαη απφ βηνιεηί θαη καχξεο ειηέο έρεη απαιφηεξε γεχζε θαη 

άξσκα πνπ ζπκίδεη θξνχηα φπσο κήιν, ληνκάηα θαη κεξηθέο θνξέο ακχγδαιν.Οη ειηέο 

δηαθξίλνληαη ζηηο αθφινπζεο πνηθηιίεο: 

http://www.prosodol.gr/?q=el/node/204
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Κνξωλέηθε  

 Δίλαη ε πην γλσζηή πνηθηιία ειηάο ζηελ Διιάδα αθνχ ηεο αληηζηνηρεί ην 60% ηεο 

ειιεληθήο παξαγσγήο. Έρεη κηθξφ κέγεζνο θαη σξηκάδεη απφ ηνλ Οθηψβξην κέρξη ην Γεθέκβξην. 

Σν βάξνο ηεο είλαη απφ 0.3 έσο 1.0 γξακκάξηα θαη ην χςνο ηεο απφ 12 έσο 15 ρηιηνζηά. Παξά ην 

γεγνλφο φηη ην θνξσλέηθν δέληξν ρξεηάδεηαη ειάρηζηε θξνληίδα θαη κπνξεί λα αληέμεη ζε 

ρακειέο ζεξκνθξαζίεο, είλαη απηφ πνπ δίλεη ηελ θαιχηεξε πνηφηεηα ιαδηνχ ζε ζρέζε κε άιιεο 

πνηθηιίεο. 

Δηθφλα: 2.1 

 

 

Αζελνιηά 

 Ζ πνηθηιία απηή σξηκάδεη αξγά θαη ε ζπγθνκηδή ηεο γίλεηαη απφ ην ηέινο Γεθεκβξίνπ 

έσο ηηο αξρέο Ηαλνπαξίνπ. Ο θαξπφο ηεο είλαη κεζαίνπ κεγέζνπο κε νβάι ζρήκα. Σν βάξνο ηεο 

είλαη απφ 2.2 κέρξη 2.9 γξακκάξηα θαη ην χςνο ηεο πνηθίιεη απφ 7.5 έσο  25 ρηιηνζηά. Σν ιάδη 

απφ Αζελνιηά είλαη εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο κε ρακειή νμχηεηα. 

Δηθφλα: 2.2 

 

 

 Λαδνιηά (Σζνπλάηε) 

 Δίλαη κηα πνηθηιία πνπ αλζίδεη απφ ην ηέινο ηνπ Απξηιίνπ κέρξη ην ηέινο Μαΐνπ. Ο 

θαξπφο ηεο σξηκάδεη απφ ην ηέινο Οθησβξίνπ κέρξη θαη ην ηέινο Ννεκβξίνπ. Σν κέγεζνο ηνπ 
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θαξπνχ είλαη ζρεηηθά κηθξφ κε δηαζηάζεηο απφ10 έσο 16 ρηιηνζηά θαη ν κέζνο φξνο βάξνπο ηνπ 

είλαη 1.2 γξακκάξηα. Ζ Λαδνιηά έρεη πςειφ δείθηε απφδνζεο ειαηφιαδνπ εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο 

κε ρακειή νμχηεηα επίζεο. 

Δηθφλα: 2.3 

 

 

Καιακώλ 

 Ζ θαιχηεξε επνρή γηα ηε ζπγθνκηδή ηεο πνηθηιίαο απηήο είλαη κεηαμχ Γεθεκβξίνπ θαη 

Ηαλνπάξηνπ. Ζ ζπγθνκηδή γίλεηαη κφλν φηαλ ην ρξψκα ηνπ θαξπνχ έρεη γίλεη εληειψο καχξν. 

Έρεη αζχκκεηξν ζρήκα ελψ ην βάξνο ηνπ θαξπνχ είλαη αξθεηά απμεκέλν. Σν δέληξν ηεο 

Καιακψλ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αληέρεη ζε φιεο ηηο ζεξκνθξαζίεο θιίκαηνο δίλνληαο 

εμαηξεηηθνχο θαξπνχο. Ζ πνηθηιία απηή είλαη θαη παγθνζκίσο θαη ε πην γλσζηή ειηά ηξαπεδηνχ.  

Δηθφλα: 2.4 

 

 

Ακθίζζεο 

 Ζ ζπγθνκηδή ηεο πνηθηιίαο απηήο εμαξηάηαη απφ ην πφζν ψξηκνο είλαη ν θαξπφο ηεο. Σν 

κέγεζνο ηεο ειηάο απηήο είλαη επίζεο αξθεηά απμεκέλν φπσο αληηζηνίρσο θαη ην βάξνο ηεο. 

Λφγσ ηνπ γεγνλφο φηη ε ζπγθεθξηκέλε απηή πνηθηιία δίλεη ζρεηηθά ρακειφηεξεο πνηφηεηαο 

ειαηφιαδνπ ζπγθξηηηθά κε άιιεο πνηθηιίεο, ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζαλ ειηά ή παηέ.  
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Δηθφλα: 2.5 

 

 

 Υαιθηδηθήο 

 Ζ πνηθηιία απηή σξηκάδεη ζρεηηθά λσξίο θαη ε ζπγθνκηδή ηεο γίλεηαη κεηαμχ Ννεκβξίνπ 

θαη Γεθεκβξίνπ. Ο θαξπφο ηεο έρεη ρξψκα θηηξηλνπξάζηλν θαη δε αιιάδεη ζε καχξν φπσο γίλεηαη 

ζε άιιεο πνηθηιίεο. Έρεη αζχκκεηξν ζρήκα θαη ζπλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη σο ειηά ηξαπεδηνχ θαη 

παηέ φπσο θαη ε Ακθίζζεο, αιιά ζπρλά ηηο βξίζθνπκε θαη γεκηζηέο κε ακχγδαιν ή πηπεξηά.  

Δηθφλα: 2.6 

           http://www.karpea.gr/el/nutrition/olive-varieties  

 

 

2.9.   Δρζξνί θαη Ιώζεηο ειαηόδεληξωλ 

 

2.9.1. Δρζξνί ειηώλ 

 Οη πην ζεκαληηθνί ερζξνί νη νπνίνη παξνπζηάδνληαη είλαη ν δάθνο, ν ππξελνηξήηεο θαη ε 

θαιφθνξε. Θεσξνχληαη ζεκαληηθνί γηαηί πξνθαινχλ ππνβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ 

ειαηνθάξπνπ θαζψο θαη ηνπ παξαγφκελνπ ειαηνιάδνπ. 

http://www.karpea.gr/el/nutrition/olive-varieties
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Γάθνο 

 Δίλαη κηα κηθξή κχγα κήθνπο 5mm. Υαξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα είλαη κία ζθνηεηλή 

θειίδα ζηελ  άθξε θάζε πηέξπγαο. Έρεη 3-4 γελεέο ην έηνο. Ζ σνηνθία αξρίδεη φηαλ ν θαξπφο 

πιεζηάδεη ζην ηειηθφ ηνπ κέγεζνο (αξρέο Ηνπιίνπ). Καηά θαλφλα εηζάγεη έλα απγφ αλά θαξπφ 

θαη ζε πεξηπηψζεηο ππθλνχ πιεζπζκνχ ή ιίγσλ θαξπψλ παξαηεξνχληαη θαη πεξηζζφηεξεο 

απνζέζεηο απγψλ αλά θαξπφ. Με ηελ πηψζε ηεο ζεξκνθξαζίαο, ηέιε θζηλνπψξνπ κε αξρέο 

ρεηκψλα, ζηακαηάεη ε σνηνθία 

Οη δεκηέο πνπ πξνθαινχληαη ζηνλ θαξπφ νθείινληαη θπξίσο ζηε πξνλχκθε πνπ θαηαηξψεη ην 

κεζνθάξπην θαη δεπηεξεπφλησο ζην ηέιεην ζειπθφ ηνπ νπνίνπ ηα άγνλα λχγκαηα απνηεινχλ 

πχιεο εηζφδνπ ηνπ κχθεηα Camarosporium dalmaticum πνπ πξνθαιεί ηελ μεξνβνχια ζηηο 

άγνπξεο θαη ηε ζαπηνβνχια ζηηο ψξηκεο ειηέο. Ζ θαηαπνιέκεζε γίλεηαη ζην κεγαιχηεξν κέξνο 

ηεο απφ ζπλεξγεία ηεο Ννκαξρηαθήο απηνδηνίθεζεο. Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ πιεζπζκνχ 

αλαξηψληαη παγίδεο ζηα δέλδξα  ηα ηέιε Ηνπλίνπ, νη νπνίεο ειέγρνληαη αλά πελζήκεξν. ηαλ ν 

πιεζπζκφο πνπ ζα ζπιιεθζεί θξηζεί επηθίλδπλνο (5 δάθνη θαη άλσ/παγίδα θαηά Μ.Ο.), ηφηε 

επεκβαίλνπλ ηα ζπλεξγεία κε δνισκαηηθνχο ςεθαζκνχο (Παλαγηψηνπ., Μειηάδνπ, Φσηφπνπινο, 

2001) 

 

Ππξελνηξύηεο 

 Δίλαη κηα κηθξή  αλνηρηνθάζηαλε πεηαινχδα κήθνπο 6-6,5 mm θαη άλνηγκα πηεξχγσλ 

13-15mm. Ζ πξνλχκθε είλαη πξαζηλνθάζηαλε  κε ηειηθφ κήθνο 7-8,5 mm. Έρεη 3 γελεέο ην 

έηνο, φπνπ θάζε γελεά πξνζβάιιεη δηαθνξεηηθφ φξγαλν ηνπ θπηνχ. 

 

Καιόθνξε 

  Δίλαη ζαλ κηθξή ζηελφκαθξε βξνκνχζα 7-8mm ρξψκαηνο ηεθξνπξάζηλνπ έσο 

θαζηαλνχ. Έρεη κία γελεά ην έηνο. Γηαρεηκάδεη σο απγφ ζε ξσγκέο ή παιηέο ηνκέο θιαδέκαηνο. 

Ζ εθθφιαςε γίλεηαη Φεβξνπάξην-Μάξηην φπνπ νη λεαξέο πξνλχκθεο θαηεβαίλνπλ ζην έδαθνο 

θαη ηξέθνληαη απφ πνψδε θπηά. Απξίιε ηα λεαξά ηέιεηα αλεβαίλνπλ ζηα δέλδξα φπνπ κπδνχλ 

ηελ ηξπθεξή βιάζηεζε θαη ηνπο αλζνθφξνπο νθζαικνχο. Ζ σνηνθία γίλεηαη Απξίιε-Μάε. 
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 Άιινη ερζξνί ηεο ειηάο κε πνιχ κηθξφ γεσξγηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηελ πεξηνρή ηεο 

Υαιθηδηθήο είλαη ηα θνθθνεηδή (ςψξεο) ηα νπνία παξαηεξνχληαη ζπλήζσο ζε 

εγθαηαιειεηκκέλνπο ειαηψλεο ή κεκνλσκέλα δέλδξα. 

http://www.elies-ladikalamatiano.gr/olive/agronomy/pest-diseases-of-the-olive.html  

2.9.2.  Ιώζεηο ειηώλ 

 Δθηφο απφ ηνπο ερζξνχο θαη ηηο αζζέλεηεο ε ειηά πξνζβάιιεηαη απφ ηνχο, ηνεηδή, 

θπηνπιάζκαηα θαη βαθηήξηα. Οη ζπνπδαηφηεξεο παξαηεξεζείζεο ηψζεηο είλαη νη εμήο: 

1. Οίδεκα θαξπψλ ηεο ειηάο 

2. Ίθηεξνο ησλ θαξπψλ ηεο ειηάο 

3. Ίθηεξνο ησλ θχιισλ ηεο ειηάο 

4. Κίηξηλε πνηθηιφρξσζε θαη θαηάπησζε ηεο ειηάο 

5. Γηαθαλή λεχξα ηεο ειηάο 

6. Μεξηθή παξάιπζε ηεο ειηάο 

7. Παξακφξθσζε θχιισλ ηεο ειηάο 

8. Γξεπαλνεηδέο θχιιν ηεο ειηάο 

9. Ρσγκψδεο θινηφο 

http://www.elies-ladikalamatiano.gr/olive/agronomy/pest-diseases-of-the-olive.html  

 

2.9.3. Καηαπνιέκεζε ερζξώλ 

 Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ παξαπάλσ ερζξψλ εθηφο ηνπ δάθνπ, εθηεινχληαη νη αθφινπζνη 

ςεθαζκνί: 

1νο    Φεθαζκφο ηνλ Μάξηην 

2νο    Φεθαζκφο ηνλ Απξίιην πξηλ ην άλνηγκα ησλ αλζέσλ 

3νο     Φεθαζκφο ηέιε Μαΐνπ-1ν 10ήκεξν Ηνπλίνπ 

 

 

http://www.elies-ladikalamatiano.gr/olive/agronomy/pest-diseases-of-the-olive.html
http://www.elies-ladikalamatiano.gr/olive/agronomy/pest-diseases-of-the-olive.html
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2.10.  Πξνβιήκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ άξδεπζε θαη ηηο αζζέλεηεο 

  Δπίζεο, ε θαιιηέξγεηα ηεο ειηάο αληηκεησπίδεη ζνβαξά πξνβιήκαηα κε ηελ ιίπαλζε, ηελ 

άξδεπζε θαη πξνβιήκαηα πνπ νθείινληαη ζε αζζέλεηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

Ζ πξνζπάζεηα ησλ ειαηνπαξαγσγψλ λα πεηχρνπλ ην ηδαληθφ κέγεζνο ζηνλ ειαηφθαξπν θαη ε 

εληαηηθνπνίεζε ηεο θαιιηέξγεηαο νδήγεζε ηελ ππεξβνιηθή ρξήζε ιηπαζκάησλ, θπξίσο ληηξηθψλ. 

Απηφ είρε σο απνηέιεζκα ηε κφιπλζε ηνπ εδάθνπο κε ληηξηθά. Σα ληηξηθά ζεσξνχληαη 

θαξθηλνγφλα, γηαηί φηαλ εηζέιζνπλ ζε έλαλ νξγαληζκφ κεηαηξέπνληαη ζε ληηξψδε, αληηδξνχλ κε 

ηηο ακίλεο θαη κεηαηξέπνληαη ζε ληηξνζακίλεο πνπ είλαη θαξθηλνγφλεο. 

Πξνβιήκαηα ζηελ άξδεπζε 

 Σν πξφβιεκα εληνπίδεηαη ζηελ πνζφηεηα ηνπ λεξνχ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εμαζθάιηζε 

ησλ αλαγθψλ ηνπ ειαηψλα. Οη βξνρνπηψζεηο ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ ειαηησζεί ζε κεγάιν 

βαζκφ, ε ζεξκνθξαζία ηνπο ζεξκνχο θπξίσο κήλεο έρεη απμεζεί θαη ν αξηζκφο ησλ δέληξσλ πνπ 

θπηεχηεθαλ απμήζεθε. ινη απηνί νη παξάγνληεο νδήγεζαλ ζε επηδείλσζε ηεο θαηάζηαζεο, κε 

απνηέιεζκα ην λεξφ ησλ γεσηξήζεσλ λα κελ επαξθεί. 

Πξνβιήκαηα πνπ νθείινληαη ζηηο αζζέλεηεο 

 Ζ πην ζνβαξή αζζέλεηα  είλαη ην θπθινκφλην. Ζ πξνζβνιή ηεο ειηάο ζεσξείηαη ρξφληα, 

γη‟ απηφ ε αληηκεηψπηζε ηνπ είλαη απαξαίηεηε ψζηε λα κελ ππάξμεη κείσζε ηεο παξαγσγήο. Μηα 

άιιε ζνβαξή αζζέλεηα είλαη ην βεξηηηζίιιην. Οη ιφγνη εκθάληζεο ηνπ είλαη : 

 Ζ κεηαηξνπή ησλ ειαηψλσλ ζε πνηηζηηθνχο 

 Ζ εγθαηάζηαζε ησλ ειαηψλσλ ζε ρσξάθηα πνπ παιαηφηεξα θαιιηεξγνχληαλ κε 

θεπεπηηθά 

 Ζ θαιιηέξγεηα ειηψλ κε θεπεπηηθά 

 Ζ κε απνιχκαλζε ησλ κεραλεκάησλ θαη ησλ εξγαιείσλ κε ηα νπνία γίλεηαη ε 

θαιιηεξγεηηθή θξνληίδα ηφζν ζε ρσξάθηα θεπεπηηθψλ φζν θαη ζε ειαηψλεο 

 Ζ ρξήζε παζάισλ γηα ηελ ζηήξημε ησλ δελδξπιιίσλ πνπ είραλ ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζηελ 

ζηήξημε ηεο ηνκάηαο. 

(Θεξηφο,2004) 
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2.11.  Ννζεία ειαηνιάδνπ 

 Σν έμηξα παξζέλν, βηνινγηθφ ειαηφιαδν, είλαη έλαο ζαπκάζηνο θπζηθφο ρπκφο θαη 

ππεξέρεη απφ άιια έιαηα. Λακβάλεηαη κε θπζηθή πίεζε ηνπ θαξπνχ ηεο ειηάο, ζε αληίζεζε κε ηα 

ζπνξέιαηα πνπ ιακβάλνληαη κεηά απφ ρεκηθή επεμεξγαζία ησλ ζπφξσλ κε δηάθνξνπο 

νξγαληθνχο δηαιχηεο. Σν έμηξα παξζέλν, βηνινγηθφ ειαηφιαδν είλαη πην εχπεπην απφ ηα 

ζπνξέιαηα θαη αμηνπνηείηαη θαιχηεξα απφ ηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ. Δίλαη ην κφλν πνπ κπνξεί 

λα θαηαλαισζεί ρσξίο θακία ρεκηθή θαηεξγαζία. ε ζχγθξηζε κε ηα θνηλά θπηηθά έιαηα, ην 

θφζηνο ηνπ ειαηνιάδνπ είλαη πςειφηεξν. 

 

 Ζ επηζπκία ηνπ αλζξψπνπ γηα εχθνιν θέξδνο νδεγεί ζηε λνζεία. Ζ πξαθηηθή απηή, 

κπνξεί λα απνβεί ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο επηθίλδπλε γηα ηε δεκφζηα πγεία. Ζ λνζεία ηνπ 

ειαηνιάδνπ απφ αζπλείδεηνπο κεζάδνληεο θαη εκπφξνπο εκθαληδφηαλ ζε κεγάιε έθηαζε θαη ζην 

παξειζφλ θαη δπζηπρψο ε πξαθηηθή απηή ζα ζπλερηζζεί αλ νη αξκφδηνη δελ ιάβνπλ απζηεξά 

κέηξα. Λφγσ ηνπ φηη ην ειαηφιαδν κνηάδεη σο πξνο ηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κε ηα άιια 

θπηηθά έιαηα είλαη δπλαηφλ λα γίλεη λνζεία κε πξνζζήθε κηθξψλ πνζνηήησλ άιισλ ειαίσλ, 

ρσξίο απηή λα κπνξεί λα γίλεη αληηιεπηή νχηε απφ ηνλ θαηαλαισηή, αιιά νχηε θαη απφ 

εμεηδηθεπκέλα άηνκα (Αιεμάθεο, 1998). 

 

Σα πην ζπλεζηζκέλα κέζα λνζείαο είλαη ηα εμήο: 

 

Ππξελέιαην: 

 Σν ππξελέιαην κεηά ην ξαθηλάξηζκα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο ιάδη θαγεηνχ. Ζ 

αλάκεημε ηνπ κε παξζέλν ειαηφιαδν, δελ επηηξέπεηαη ζε πνιιέο ειαηνπαξαγσγηθέο ρψξεο θαη αλ 

ηπρφλ γίλεη ζεσξείηαη λνζεία θαη δηψθεηαη απφ ηνλ λφκν. Σν ππξελέιαην παξφηη είλαη ιάδη θαηά 

θχξην ιφγν ηνπ κεζνθαξπίνπ ηεο ειηάο κνηάδεη πεξηζζφηεξν κε ην ζπνξέιαην γηαηί εθρπιίδεηαη 

κε ηνπο ίδηνπο δηαιχηεο απφ ηνλ ειαηνππξήλα ησλ ειαηνχρσλ ζπφξσλ. 

 

Οξπθηέιαην: 

 Σν νξπθηέιαην κπνξεί λα αλακηρζεί κε ην ειαηφιαδν θαη λα απνηειέζεη κέζν λνζείαο 

ηνπ. Οη δηάθνξνη ηχπνη νξπθηειαίνπ είλαη ην παξαθηλέιαην, ηα ιάδηα απηνθηλήηνπ, θ.η.ι. Απηά 

ηα νξπθηέιαηα δελ ζαπσλνπνηνχληαη κε δηαιχκαηα αιθαιίσλ θαη κεηαθέξνληαη ζηα 

αζαπσλνπνίεηα ζπζηαηηθά. Ζ πνηνηηθή αλίρλεπζε ηνπ νξπθηειαίνπ γίλεηαη κε δηάιπκα KOH ζε 

λεξφ θαη νηλφπλεπκα κε ηε ζαπσλνπνίεζε ηνπ δηαιχκαηνο θαη ηελ εκθάληζε έληνλνπ ζνιψκαηνο 

ζην δείγκα. 



36 
 

πνξέιαηα: 

Γίλεηαη κε ιάδηα ζπφξσλ ηεΐνπ, ζεζακέιαην, βακβαθέιαην, αξαρηδέιαην, θ.α  

 

Ιρζπέιαηα: 

 Πεξηέρνπλ ζε απμεκέλα πνζνζηά, πνιπαθφξεζηα ιηπαξά νμέα κε δχν, ηξεηο ή θαη 

πεξηζζφηεξνπο δεζκνχο. Σα νμέα απηά ζρεκαηίδνληαη κε ην βξψκην, βξσκηνπαξάγσγα, ηα νπνία 

θαζηδάλνπλ θαη είλαη καθξνζθνπηθά νξαηά. 

 

Πξνζκίμεηο κε έιαηα μέλωλ ρωξώλ: 

 Μπνξεί νη πξνζκείμεηο λα είλαη λφκηκεο, φηαλ φκσο ζηηο εηηθέηεο δε γίλεηαη ε αλαγξαθή, 

ηφηε ε ελέξγεηα απηή απνηειεί λνζεία ηνπ ειαηνιάδνπ, κε ζηφρν ηελ εμαπάηεζε ηνπ θαηαλαισηή 

θαη ηελ αηζρξνθέξδεηα απφ ηηο επηρεηξήζεηο (Αιεμάθεο, 1998). 

 

 

2.12.    Έιεγρνο Ννζείαο ειαηνιάδνπ 

 

 Ο πιένλ ζίγνπξνο θαη ίζσο ν κνλαδηθφο ηξφπνο γηα λα δηαπηζησζεί ε λνζεία ηνπ 

ειαηνιάδνπ είλαη ε ρεκηθή αλάιπζε ηνπ. ην παξειζφλ γηα ηνλ έιεγρν ηεο γλεζηφηεηαο ηνπ 

ειαηνιάδνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ ηα θιαζηθά θξηηήξηα (πξνζδηνξηζκφο θπζηθψλ θαη ρεκηθψλ 

ζηαζεξψλ) ζε ζπλδπαζκφ κε ηε κέηξεζε ηεο απνξξφθεζεο ζην ππεξηψδεο θψο θαη κε ηελ 

εθαξκνγή νξηζκέλσλ άιισλ κεζφδσλ. Απηέο νη ηερληθέο έρνπλ κειεηεζεί απφ ην Γηεζλέο 

πκβνχιην Διαηνιάδνπ θαη απνηέιεζαλ ηε βάζε γηα ηηο πξνηεηλφκελεο ζχγρξνλεο ηερληθέο θαη 

κεζφδνπο πνπ έρνπλ θαζηεξσζεί ηφζν απφ ην ΓΔ φζν θαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε  γηα ηνλ 

έιεγρν ηεο λνζείαο ηνπ ειαηνιάδνπ. 

Οξηζκέλεο  κέζνδνη θαη νη ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη νη εμήο: 

 

Γνθηκή  Carocci - Buzzi 

 

 Ζ ζπγθεθξηκέλε δνθηκή, ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ έιεγρν ηεο λνζείαο ηνπ ειαηνιάδνπ κε 

ππξελέιαην, εμεηάδνληαο ην ζρεκαηηζκφ ή φρη ληθάδσλ ζην δείγκα. Σα απνηειέζκαηα 

εθθξάδνληαη σο ζεηηθά ή αξλεηηθά αλάινγα κε ην αλ ζα ζρεκαηηζηνχλ ληθάδεο ή φρη. Αλ 

ζρεκαηηζηνχλ ληθάδεο ππάξρεη ππξελέιαην ζην δείγκα πνπ αλαιχζεθε. ε πεξίπησζε 

ζνιψκαηνο ρσξίο εκθάληζε ληθάδσλ δελ ππάξρεη ππξελέιαην ζην δείγκα. 
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Γείθηεο  Bellier - Marcille 

 

 Ο δείθηεο Bellier-Marcille δείρλεη ηε ζεξκνθξαζία ζηελ νπνία αξρίδεη ε θαζίδεζε ησλ 

αιάησλ ησλ ιηπαξψλ νμέσλ ηνπ ειαίνπ. Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο δίλεη κία έλδεημε γηα ην 

«επίπεδν» ησλ θνξεζκέλσλ ιηπαξψλ νμέσλ κεγάιεο αιπζίδαο, ηα νπνία ππάξρνπλ ζην έιαην. Ο 

πξνζδηνξηζκφο ηνπ δείθηε Bellier-Marcille έρεη πξνηαζεί απφ ην Γ..Δ θαη πξνζδηνξίδεηαη ζην 

παξζέλν θαη ζην εμεπγεληζκέλν ειαηφιαδν, θαζψο θαη ζην εμεπγεληζκέλν ππξελέιαην. 1νο 

δείθηεο Bellier-Marcille νξίδεηαη ε  ζεξκνθξαζία (°C) ζηελ νπνία παξνπζηάδεηαη εθ λένπ ην 

ζφισκα. Ζ ζεξκνθξαζία δελ πξέπεη λα δηαθέξεη πεξηζζφηεξν απφ 0,25° C, φηαλ ε κέζνδνο 

εθαξκφδεηαη εηο δηπινχλ. Ο δείθηεο γηα ην παξζέλν θαη ην εμεπγεληζκέλν ειαηφιαδν δελ πξέπεη 

λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ 17. 

 

 

Γνθηκή αλίρλεπζεο ηζαγηειαίνπ 

 

 Ζ κέζνδνο βαζίδεηαη ζην ζρεκαηηζκφ θφθθηλνπ πξντφληνο φηαλ ζην δηάιπκα ειαηνιάδνπ 

ζε ρισξνθφξκην, πξνζηεζεί κίγκα νμηθνχ αλπδξίηε - ζεηηθνχ νμένο.  

 

 

Γείθηεο Vizern - Gullot 

 

 Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπ δείθηε Vizern-Guillot έρεη πξνηαζεί απφ ην Γ..Δ γηα ηνλ έιεγρν 

ηεο λνζείαο ηνπ παξζέλνπ θαη ηνπ εμεπγεληζκέλνπ ειαηνιάδνπ κε εκημεξαηλφκελα έιαηα, δειαδή 

κε έιαηα ν αξηζκφο ησδίνπ ησλ νπνίσλ θπκαίλεηαη απφ 100 έσο 150. ηελ θαηεγνξία απηή 

αλήθνπλ ηα πεξηζζφηεξα ζπνξέιαηα. Ζ κέζνδνο βαζίδεηαη ζηελ αληίδξαζε ησλ 

εκημεξαηλνκέλσλ ειαίσλ κε ην βξψκην πνπ νδεγεί ζην ζρεκαηηζκφ ηδήκαηνο ζηνπο 0° C. Αλ ζην 

δείγκα ππάξρεη εκημεξαηλφκελν έιαην ζρεκαηίδεηαη έλα ζξνκβσκέλν ίδεκα, ε πνζφηεηα ηνπ 

νπνίνπ εμαξηάηαη απφ ην πνζνζηφ ηεο λνζείαο θαη ηε θχζε ηνπ ειαίνπ πνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί 

γηα ηε λνζεία. ε πεξίπησζε πνπ ην κίγκα παξακείλεη δηαπγέο ην ειαηφιαδν δελ είλαη λνζεπκέλν. 

(Κπξηηζάθεο, 2007) 

 

 

 

 



38 
 

2.13.  Διαηόιαδν θαη πγεία 

 

 Σν ειαηφιαδν νλνκάδεηαη θαη δηαηξνθηθφ «Γηακάληη». Οη ιέμεηο πεξηγξάθνπλ δχζθνια 

ηελ αμία ηνπ ειαηνιάδνπ. Ζ νζκή, ε γεχζε θαη ην ρξψκα ηνπ είλαη δψξα ζηηο αηζζήζεηο ηνπ 

αλζξψπνπ. Σν δέιεαξ. Οη νπζίεο πνπ πεξηέρεη είλαη δψξα γηα ηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ. Σν 

ειαηφιαδν βξίζθεηαη αηψλεο ζην ηξαπέδη καο, αιιά αθφκα θαη ζήκεξα γίλνληαη γλσζηέο λέεο 

πηπρέο ηεο πξνζθνξάο ηνπ ζηελ πγεία. Οκάδα Διιήλσλ επηζηεκφλσλ, ππφ ηνλ θαζεγεηή 

θαξδηνινγίαο θ.Γεκήηξε Κξεκαζηηλφ, έρνπλ επηβεβαηψζεη ηνλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ηεο νπζίαο 

«ειεπξσπατλε», ε νπνία πεξηέρεηαη ζηνλ θαξπφ θαη ζηα θχιια ηεο ειηάο. Ζ ζπγθεθξηκέλε νπζία 

δίλεη πνιιαπιάζηα δχλακε απ‟ φηη  ην ίδην ην ειαηφιαδν, ρσξίο λα απμάλεη ην ζσκαηηθφ βάξνο.  

Πξέπεη λα θαηαλαιψλεηαη πνιχ κεγάιε πνζφηεηα ειαηνιάδνπ πξνθεηκέλνπ λα έρεη ην ίδην 

απνηέιεζκα πνπ έρεη κε δπν  γξακκάξηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο νπζίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε νπζία 

πξνζηαηεχεη ηηο αξηεξίεο απφ ην λα πάζνπλ έκθξαγκα, δεκηνπξγνχλ ζπλζήθεο πξνεηνηκαζίαο 

ηνπ κπνθαξδίνπ λα «ππνδερζεί» ην έκθξαγκα.  

        (Καξαγηψξγνο, 2010) 

 

 

2.14.  Μεζνγεηαθή δηαηξνθή θαη ειαηόιαδν 

 

 Ζ Μεζνγεηαθή δηαηξνθή απνηειεί ην πξφηππν κνληέιν δηεζλψο. εηξά εξεπλψλ έρεη 

δείμεη φηη πηνζεηψληαο ηε ζπγθεθξηκέλε δηαηξνθή, επηηπγράλεηαη ε πξφιεςε δηάθνξσλ 

παζήζεσλ θαη καθξνδσία. Σν ειαηφιαδν απνηειεί ηνλ ππξήλα ηεο κεζνγεηαθήο δηαηξνθήο. Ζ 

πξνζθνξά ηνπ είλαη  ζεκαληηθή, θαζψο ε πεξηεθηηθφηεηα ηεο ειηάο ζε κνλναθφξεζηα, βηηακίλε 

Δ θαη άιια αληηνμεηδσηηθά ηελ θαζηζηνχλ ηξνθή πςειφηαηεο ζξεπηηθήο αμίαο. Σν ειαηφιαδν, 

βαζηθφ ζπζηαηηθφ ηεο κεζνγεηαθήο δηαηξνθήο αζθεί επεξγεηηθή δξάζε γηα νξηζκέλνπο ηχπνπο 

θαξθίλνπ, φπσο ηνπ καζηνχ θαη ηνπ πξνζηάηε. Μειέηε απφ ην Παλεπηζηήκην ηεο Ομθφξδεο 

απνδεηθλχεη φηη ην ειαηφιαδν κεηψλεη ηνλ θίλδπλν θαξθίλνπ ηνπ παρένο εληέξνπ. 

  

Σα νθέιε απφ ηελ θαηαλάισζε ηνπ ειαηνιάδνπ ζηελ πγεία είλαη: 

 

Καξδηνπξνζηαηεπηηθή δξάζε 

  πκβάιιεη ζηε κείσζε ηεο θαθήο (LDL) ρνιεζηεξφιεο ζην αίκα ρσξίο λα κεηψλεη ηελ 

θαιή (HDL) ρνιεζηεξφιε, έρεη αληηζξνκβσηηθή δξάζε, ελψ ζχκθσλα κε έξεπλεο κπνξεί λα 

ζπκβάιιεη θαη ζηε κείσζε ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο. 
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Μείωζε θηλδύλνπ γηα εκθάληζε θαξθίλνπ 

  Ζ αληηνμεηδσηηθή θαη αληηθιεγκνλψδεο δξάζε ηνπ ειαηνιάδνπ θαίλεηαη λα 

πξνζηαηεχεη απφ δηάθνξεο κνξθέο θαξθίλνπ φπσο ηνπ καζηνχ θαη ηνπ παρέσο εληέξνπ. Πνιιέο 

έξεπλεο πξαγκαηνπνηνχληαη πάλσ ζην ζέκα απηφ θαη ηα επφκελα ρξφληα αλακέλεηαη λα 

κάζνπκε πεξηζζφηεξα ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ κπνξεί ην ειαηφιαδν λα πξνζηαηεχζεη ή θαη λα 

ζπκβάιιεη ζηε ζεξαπεία δηαθφξσλ κνξθψλ  θαξθίλνπ. 

 

Αληηγεξαληηθέο ηδηόηεηεο θαη πξνζηαζία από ρξόληεο παζήζεηο 

  Σν ειαηφιαδν ράξε ζηελ πινχζηα αληηνμεηδσηηθή ηνπ δξάζε ζπκβάιιεη ζηε κείσζε ηεο 

δεκηνπξγίαο ειεχζεξσλ ξηδψλ, νη νπνίεο εκπιέθνληαη ζηελ εμέιημε δηάθνξσλ ρξφλησλ 

αζζελεηψλ θαη ζηελ γήξαλζε. 

 

Οκαιή  ιεηηνπξγία ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο 

  Πνιιέο έξεπλεο δείρλνπλ φηη ε θαηαλάισζε ειαηνιάδνπ ζπκβάιιεη ζηελ νκαιή 

ιεηηνπξγία ηνπ πεπηηθνχ ζπζηήκαηνο  κε δηάθνξνπο κεραληζκνχο. 

 

Βνεζά ζην κεηαβνιηζκό ηεο γιπθόδεο ζηνπο δηαβεηηθνύο 

  Έξεπλεο ζε αζζελείο κε δηαβήηε έρνπλ δείμεη φηη πγηεηλά γεχκαηα ηα νπνία πεξηείραλ 

ειαηφιαδν είραλ θαιχηεξε επίδξαζε ζηα επίπεδα γιπθφδεο ζην αίκα απφ γεχκαηα πνπ 

πεξηείραλ άιια ιίπε ή ήηαλ πνιχ ρακειά ζε ιηπαξά. 

 (Λακπξάθε, 2000) 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 

 

ΠΑΡΑΓΧΓΗ ΔΛΑΙΟΛΑΓΟΤ 

 

3.1.    Κιάδεκα- Χξίκαλζε 

 Σν θιάδεκα είλαη ίζσο, ε ζπνπδαηφηεξε ζε ζρέζε κε φιεο ηηο άιιεο ειαηνθαιιηεξγηηηθέο 

εξγαζίεο. Απ‟ απηφ εμαξηάηαη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ ε θαξπνθνξία θαη ε καθξνδσία ησλ 

ειαηνδέληξσλ. Γη‟ απηφ ην ιφγν ν θιαδεπηήο πξέπεη λα γλσξίδεη θαιά ηελ θπζηνινγία ηεο ειηάο 

γηα λα αθαηξεί κε ην θιάδεκα απηφ πνπ πξέπεη θη φρη απηφ πνπ βνιεχεη. Βαζηθφο ζθνπφο ηνπ 

θιαδέκαηνο, είλαη λα εμαζθαιίζεη θαη λα δηαηεξήζεη ην ηζνδχγηζκα αλάκεζα ζην ξηδηθφ 

ζχζηεκα θαη ζηελ θφκε (ελλνψληαο ζαλ θφκε ην ζχλνιν ησλ θιάδσλ, κηθξψλ θαη κεγάισλ, θαη 

ηνπ θπιιψκαηνο). Ο θιαδεπηήο πξέπεη λα έρεη ελδηαθέξνλ θαη λα δνπιεχεη κε εμππλάδα, 

δηνξαηηθφηεηα θαη εκπεηξία γηα λα βξεη ηελ ζσζηή ιχζε γηα ην θάζε δέληξν, κε μερλψληαο πνηέ 

φηη ην δέληξν κεηά απφ απζηεξφ θιάδεκα απαληά πάληα κε ηελ αθαξπία. Γηαηί πξνζπαζεί λα 

απνθαηαζηήζεη ηελ ηζνξξνπία αλάκεζα ζηηο ξίδεο θαη ζην ιίγν θχιισκα αλαπηχζζνληαο 

πεξηζζφηεξε βιάζηεζε. http://www.elies-ladikalamatiano.gr/olive/agronomy/tokladema.html 

Σν θιάδεκα απνζθνπεί λα : 

 Να θέξεη ηελ ηζνξξνπία αλάκεζα ζηελ βιάζηεζε θαη ζηελ θαξπνθνξία- 

 Να ειαρηζηνπνηήζεη ηελ κε παξαγσγηθή πεξίνδν. 

 Να παξαηείλεη ηελ πεξίνδν ηεο ζηαζεξήο απφδνζεο θαξπνχ- 

 Να απνθχγεη ηελ πξφσξε παξαθκή ηνπ δέληξνπ. 

 Να απμήζεη ηα νηθνλνκηθά νθέιε. 

 Να απνθχγεη ηελ ζπαηάιε πγξαζίαο ζηα μεξηθά ρσξάθηα. 

 

 Σν θιάδεκα κπνξεί λα γίλεη θαηά ηελ ζπγθνκηδή ή λα αξρίζεη κεηά ηελ ζπγθνκηδή ή θαη 

ζε φιε ηελ πεξίνδν ηνπ θζηλνπψξνπ κέρξη ηνπο πξψηνπο αλνημηάηηθνπο κήλεο. Πξέπεη λα 

απνθεχγεηαη ηελ επνρή πνπ έρνπλ αξρίζεη λα θηλνχληαη νη ρπκνί γηαηί νη πιεγέο επνπιψλνληαη 

δχζθνια θαζψο πξέπεη λα απνθεχγεηαη πξηλ ηνπο ρεηκσληάηηθνπο κήλεο ζηηο πεξηνρέο πνπ 

http://www.elies-ladikalamatiano.gr/olive/agronomy/tokladema.html
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πέθηνπλ εχθνια πάγνη. Οη ζηφρνη ηνπ θιαδέκαηνο είλαη δηαθνξεηηθνί αλάινγα κε ηελ ειηθία ησλ 

δέληξσλ- ηελ λεαληθή ειηθία απνζθνπεί ζηε δηακφξθσζε ηεο θφκεο ηνπ δέληξνπ. ηα ελήιηθα 

δέληξα απνζθνπεί λα δεκηνπξγήζεη κηα ηζνξξνπία κεηαμχ βιαζηήζεσο θαη θαξπνθνξίαο  ελψ 

ζηα γέξηθα ην θιάδεκα απνζθνπεί ζηελ αλαλέσζε ηνπ δέληξνπ. Μ‟ απηή ηελ ινγηθή κπνξνχκε 

λα δηαθξίλνπκε ηνπο εμήο ηχπνπο θιαδέκαηνο: 

 Κιάδεκα γηα ηελ δηακφξθσζε ηεο θφκεο 

 Κιάδεκα θαξπνθνξίαο 

 Κιάδεκα αλαλέσζεο 

 Κιάδεκα γηα ηα παγφπιεθηα 

 Θεξηλά θιαδέκαηα. 

 Κιάδεκα πξνζαξκνγήο ζηελ κεραληθή ζπιινγή 

 Καηά ηελ σξίκαλζε ην ρξψκα ηνπ θινηνχ θαη ηεο ζάξθαο ηνπ ειαηφθαξπνπ 

κεηαβάιιεηαη απφ πξάζηλν ζε ηψδεο θαη ν θινηφο γίλεηαη ζηηιπλφο. Ζ πεξηεθηηθφηεηα ζε ιάδη 

απμάλεηαη θαη απνθηά ηελ κέγηζηε πεξηεθηηθφηεηα θαη εμαθαλίδεηαη ε ρισξνθχιιε θαη ην άκπιν 

(Θέξηνο, 2005).  

 

3.2.    πγθνκηδή 

 Ζ ζπγθνκηδή ηνπ ειαηνθάξπνπ γίλεηαη ζπλήζσο αξγά ην θζηλφπσξν, φηαλ ν πξάζηλνο 

θαξπφο ηεο ειηάο θνθθηλίδεη θαη αξρίδεη λα απνθηά έλα ιακπεξφ καπξντδέο ρξψκα. Δίλαη ηφηε 

πνπ ε σξίκαλζε ηεο ειηάο θηάλεη ζε έλα ηθαλνπνηεηηθφ ζηάδην θαη έρεη αξθεηή πνζφηεηα 

ειαηνιάδνπ. Ζ ζπιινγή κπνξεί λα γίλεη κε δηάθνξνπο ηξφπνπο: 

1. Με ην ρέξη 

2. Με ηε ρξήζε απιψλ ρεηξνθίλεησλ κεραλεκάησλ θαη πιαζηηθψλ δηρηπψλ θαη  

3. Με ηε ρξήζε κεραληθψλ δνλεηψλ 

 

3.2.1.  πιινγή κε ην ρέξη 

 Αθνχ ηνπνζεηεζνχλ ζην έδαθνο πιαζηηθά δίρηπα ή ιηλάηζεο, ν θαξπφο ξαβδίδεηαη κε 

ρηέληα θαη ζηε ζπλέρεηα ζπιιέγεηαη. Δπίζεο ν θαξπφο κπνξεί λα αθεζεί λα πέζεη κφλνο ηνπ θαη 
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ζηε ζπλέρεηα λα καδεπηεί απφ ην έδαθνο. Ζ ζπγθνκηδή ηεο ειηάο απφ ην δέληξν δίλεη θαξπφ 

πςειήο πνηφηεηαο, ελψ ε ζπιινγή απηνχ πνπ πέθηεη κφλνο ηνπ δίλεη ιάδη κε θαθή γεχζε θαη 

κεγάιε νμχηεηα. Ζ ρξήζε ησλ ειαηνδηρηπψλ είλαη δηαδεδνκέλε κέζνδνο ζηε ρψξα καο σο 

βνεζεηηθφ κέζν ζπιινγήο ηνπ ειαηφθαξπνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ειαηνξαβδηζηηθά κεραλήκαηα. 

Σα ειαηφπαλα πξέπεη λα είλαη κεγάιεο αληνρήο θαη ειαθξά. Μεηά ηε ζπιινγή ηα ειαηφπαλα 

καδεχνληαη, πιέλνληαη, ζηεγλψλνπλ θαη απνζεθεχνληαη γηα ηελ επφκελε πεξίνδν ζπγθνκηδήο. 

 Ζ θιαζζηθή κέζνδνο ζπγθνκηδήο ηεο ειηάο ήηαλ κε ξαβδηζκφ κε ην ρέξη θαη ε ζπιινγή 

ηνπ θαξπνχ απφ ην έδαθνο. Ζ κέζνδνο απηή είλαη αθξηβή θαη απαγνξεπηηθή, ιφγσ ηεο έιιεηςεο 

εξγαηηθψλ ρεξηψλ ηδηαίηεξα ζε πεξηπηψζεηο αθξαίσλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ, φπσο ςχρνο θαη 

βξνρφπησζε. 

 

3.2.2.   πιινγή κε ηε ρξήζε βνεζεηηθώλ εξγαιείωλ 

 Σα εξγαιεία  πξέπεη λα είλαη ειαθξά γηα λα είλαη εχρξεζηα θαη γη „απηφ 

θαηαζθεπάδνληαη απφ πιαζηηθφ θαη αινπκίλην. Σα ειαηνξαβδηζηηθά εξγαιεία εμαζθαιίδνπλ 

νηθνλνκηθφηεξε θαη γξήγνξε ζπγθνκηδή ρσξίο λα  βιάπηνπλ ην δέληξν. Ζ κέζνδνο απηή 

βαζίδεηαη ζην ξάβδηζκα ησλ βιαζηψλ κέρξη λα απνθνπεί ν θαξπφο. Σα ειαηνξαβδηζηηθά πξέπεη 

λα ρξεζηκνπνηνχληαη φηαλ ν θαξπφο έρεη σξηκάζεη, γηαηί κεηψλεηαη ε δχλακε ζπγθξάηεζεο ησλ 

θαξπψλ ζην βιαζηφ. Δπίζεο ζπληζηάηαη γηα ηηο ειαηνπνηήζηκεο ειηέο θαη φρη ηηο βξψζηκεο. 

 Σα θαηαιιειφηεξα ειαηνξαβδηζηηθά είλαη ηα πεξηζηξεθφκελα γηαηί έρνπλ θαιχηεξε 

απφδνζε θαη δελ ηξαπκαηίδνπλ ην δέληξν. Κπθινθνξνχλ ζην εκπφξην ζε επζχγξακκα θαη ζε 

ζρήκα «Σ». Κάζε ξαβδηζηηθφ απνηειείηαη απφ κία ξάβδν πεξηζηξεθφκελε κε θηλεηήξα. Σα 

ξαβδηζηηθά απηά πεξηζηξέθνληαη θαη πξνθαινχλ πηψζε ησλ θαξπψλ κε κεραληθή πξφζθξνπζε. 

Οη θαξπνί πέθηνπλ ζηα ειαηφπαλα θάησ απφ ηελ θφκε ηνπ δέληξνπ. Ο εξγάηεο πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηεί γξήγνξα ην ειαηνξαβδηζηηθφ. Έρεη πςειή απφδνζε πνπ θαηά εξγάηε κπνξεί λα 

αλέιζεη ζηα 1.000 θηιά εκεξεζίσο. 

 

3.2.3.  πιινγή κε ηε ρξήζε κεραληθώλ δνλεηώλ 

 Σα ηειεπηαία ρξφληα είλαη δηαδεδνκέλε ε ζπγθνκηδή ηεο ειηάο κε κεραληθνχο δνλεηέο. 

Οη δνλεηέο κεηαδίδνπλ ηαιαληψζεηο ζε φιν ην δέληξν. Απνηεινχληαη απφ ην ζχζηεκα δφλεζεο, 
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ην ζχζηεκα ππνδνρήο ησλ θαξπψλ θαη ην ζχζηεκα αλαξξφθεζεο. Σν ζχζηεκα δφλεζεο 

απνηειείηαη απφ έλαλ βξαρίνλα πνπ θέξεη ζην άθξν ηνπ ηελ θεθαιή δφλεζεο, πνπ 

πξνζαξκφδεηαη ζην δέληξν. Σν ζχζηεκα ππνδνρήο ησλ θαξπψλ απνηειείηαη απφ δχν ηεκάρηα 

πθάζκαηνο πξνζαξκνζκέλα ζε κεηαιιηθφ ζθειεηφ πνπ ηνπνζεηείηαη θάησ απφ ηελ θφκε ησλ 

δέληξσλ. Σν ζχζηεκα αλαξξφθεζεο απνηειείηαη απφ θηεξσηή, πνπ δεκηνπξγεί απνξξνθεηηθή 

δχλακε γηα κεηαθνξά ησλ θαξπψλ απφ ην ζχζηεκα ππνδνρήο ζην δνρείν απνζήθεπζεο. 

Σα θπξηφηεξα πιενλεθηήκαηα απηήο ηεο κεζφδνπ είλαη ηα εμήο: 

 Σν θφζηνο ζπγθνκηδήο είλαη ην 1/2 – 1/3 ηνπ θφζηνπο ζπγθνκηδήο κε ην ρέξη 

 Γξήγνξε ζπγθνκηδή θαη έηζη ν θαξπφο θπιάζζεηαη απφ έληνκα θαη κχθεηεο 

 Ζ ζπγθνκηδή γίλεηαη κε ιίγνπο εξγάηεο, 10-15 δέληξα/ψξα κε ηε βνήζεηα 2 εξγαηψλ. 

(Θέξηνο, 2005) 

 

 

 

 

 

3.2.4. Γηαδηθαζία ζπγθνκηδήο κε ξαβδηζκό 

1) Ζ ηππηθή ζεηξά ζην ρσξάθη είλαη λα ζηξψλνληαη πξψηα ηα ζεληφληα    

    θάησ απφ ηα δέληξα 

                                  Δηθφλα: 3.1 
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 2) ηε ζπλέρεηα ξαβδίδεηαη ην δέληξν 

                                 Δηθφλα: 3.2        

                                  
                                        

 

 

3) Μεηά  μερσξίδνληαη ηα θιαδηά θαη ηα θχιια απφ ηηο  ειηέο 

                                  Δηθφλα: 3.3 

                                   
 

 

4) Σέινο,  νη ειηέο ηνπνζεηνχληαη ζε πιαζηηθά ηειάξα ή ηζνπβάιηα θαη κεηαθέξνληαη           

    ζην ειαηνηξηβείν. 

                                    Δηθφλα: 3.4 
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3.3.    Δμαγωγή ειαηνιάδνπ 

 Σν ειαηφιαδν ιακβάλεηαη απνθιεηζηηθά  απφ ηνπο θαξπνχο ηεο ειηάο, ζε αληίζεζε κε 

άιια έιαηα πνπ ιακβάλνληαη κε ρξήζε νξγαληθψλ δηαιπηψλ ή κε δηαδηθαζίεο  

επαλεζηεξνπνίεζεο ή κε νπνηαδήπνηε αλάκεημε κε έιαηα άιισλ εηδψλ . Μεηαμχ απηψλ, ην 

ζεκαληηθφηεξν είλαη ην παξζέλν ειαηφιαδν, πνπ ιακβάλεηαη απφ ηνλ ειαηφθαξπν κφλν κε 

κεραληθά ή άιια θπζηθά κέζα θάησ απφ ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο, ζπλήζσο ζεξκηθέο, νη νπνίεο 

δελ πξνθαινχλ αιινίσζε ηνπ ειαίνπ, ην νπνίν δελ έρεη ππνζηεί θακία άιιε επεμεξγαζία εθηφο 

απφ πιχζηκν, κεηάγγηζε, θπγνθέληξηζε θαη δηήζεζε. Σν ιάδη πνπ απνηειεί ην 15-26% ηνπ 

θαξπνχ, βξίζθεηαη ζην κεζνθάξπην ησλ θπηηάξσλ. Ζ εμαγσγή ηνπ ειαηνιάδνπ πεξηιακβάλεη ην 

δηαρσξηζκφ ηνπ ειαίνπ απφ ηα ζηεξεά ζπζηαηηθά θαη ηα θπηηθά πγξά ησλ θαξπψλ. Ζ άιεζε ηνπ 

ειαηνθάξπνπ απνηειεί ην πξψην ζηάδην ηεο εμαγσγήο ηνπ ιαδηνχ φπνπ κεηαηξέπεηαη ζε πνιηφ 

(Αιεμάθεο, 1998). 

Έπεηηα  απφ ηνλ πνιηφ ην ιάδη δηαρσξίδεηαη κε κεζφδνπο, φπσο: 1) Τδξαπιηθή πίεζε θαη 2) 

Φπγνθέληξηζε κε κεραλήκαηα πνπ νλνκάδνληαη Decanters. 

 Με ηελ πδξαπιηθή πίεζε, νη ειηέο πηέδνληαη γηα λα ζπλζιηβνχλ θαη δηαρσξίδεηαη ην 

ειαηφιαδν θαη ην λεξφ απφ ην ζηεξεφ ππφινηπν, πνπ απνθαιείηαη ειαηνππξήλαο. ηε ζπλέρεηα 

αθνινπζεί ν δηαρσξηζκφο ηνπ ειαηνιάδνπ απφ ην λεξφ θαη ηηο μέλεο χιεο κε θάζεηνπο 

δηαρσξηζηήξεο. 

 Σα θπγνθεληξηθά δηαθξίλνληαη ζε ηξηθαζηθά θαη δηθαζηθά. Σα δηθαζηθά είλαη γλσζηά σο 

νηθνινγηθά. Με ηα Decanters πεηπραίλεηαη πςειφ πνζνζηφ δηαρσξηζκνχ ηνπ ιαδηνχ. Σν λεξφ 

πνπ πξνζηίζεηαη ζηα ηξηθαζηθά είλαη ην 20% ηνπ επεμεξγαζκέλνπ θαξπνχ (Θέξηνο, 2005). 

 

 

3.4.   ηάδηα επεμεξγαζίαο ειηάο γηα ηελ εμαγωγή ειαηνιάδνπ 

1. Απνθύιιωζε 

 Ο ειαηφθαξπνο κε ηε βνήζεηα ηεο κεηαθνξηθήο ηαηλίαο κεηαθέξεηαη γηα πιχζηκν. Καηά 

ηελ κεηαθνξά απηή γίλεηαη αθαίξεζε ησλ θχιισλ. Σα θχιια αθαηξνχληαη γηαηί πηζαλφλ κε ηελ 

ζχλζιηςε ηνπο καδί κε ηνλ θαξπφ λα δνζεί ζην ιάδη πνιχ ρισξνθχιιε. 
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2. Πιύζηκν 

 Με ην πιχζηκν απνκαθξχλνληαη νη μέλεο χιεο πνπ κπνξεί λα ππνβαζκίδνπλ ηελ πνηφηεηα 

θαη ην ρξψκα ηνπ ειαηφιαδνπ.  

3. Άιεζε ειαηόθαξπνπ 

 Ο θαξπφο κεηαθέξεηαη ζηε ιεθάλε ηνπ αλαβαηνξίνπ, κε ην νπνίν κεηαθέξεηαη ζην 

ζπαζηήξη θαη έπεηηα ζην καιαθηήξα. Σν ζπάζηκν ζηα ζχγρξνλα κεραλήκαηα γίλεηαη κε 

ζθπξφκπιν 

4. Μάιαμε 

 Ζ κάιαμε ηεο ειαηνκάδαο παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ πνηφηεηα ηνπ ειαηνιάδνπ. Ζ 

κάιαμε ελψλεη ηα κηθξά ζηαγνλίδηα ζε κεγάιεο ζηαγφλεο. Ζ κηθξή ηαρχηεηα κάιαμεο πεξηνξίδεη 

ηε δεκηνπξγία γαιαθηψκαηνο πνπ παξεκπνδίδεη ην δηαρσξηζκφ ηνπ ειαηνιάδνπ. Καηά ηε 

δηάξθεηα ηεο κάιαμεο πξέπεη λα απνθεχγνληαη νη πςειέο ζεξκνθξαζίεο γηαηί θαηαζηξέθνπλ ηα 

αξσκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ειαηνιάδνπ. Έηζη, γηα ηελ εμαγσγή ειαηνιάδνπ θαιήο 

πνηφηεηαο, ε άιεζε πξέπεη λα γίλεηαη ζε ζχληνκν ρξφλν, ε ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο ησλ 

κεραλεκάησλ λα είλαη κηθξή θαη ε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνχ κέηξηα. Δπίζεο, νη πεξηζηξεθφκελεο 

επηθάλεηεο πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ αλνμείδσην ράιπβα. Δίλαη πξνηηκφηεξν λα 

απνθεχγεηαη ε επαθή ηεο ειαηνδχκεο κε ηνλ αηκνζθαηξηθφ αέξα, γηα λα απνθεπρζεί ε ηάγγηζε 

ηνπ ειαηνιάδνπ. 

5. Γηαρωξηζκόο ηνπ ειαηνιάδνπ από ηελ ειαηνδύκε 

 Ο  δηαρσξηζκφο γίλεηαη είηε κε θιαζζηθά κεραλήκαηα πίεζεο, είηε κε κεραλήκαηα 

θπγνθέληξηζεο. Με ηε ιεηνηξίβεζε ηνπ ειαηφθαξπνπ ειεπζεξψλνληαη ζηαγφλεο ιαδηνχ, πνπ κε 

κάιαμε γίλνληαη κεγαιχηεξεο. Έλα κέξνο ηνπ ιαδηνχ αθαηξείηαη κε θπγνθέληξηζε, ελψ αληίζεηα 

ην ιάδη πνπ βξίζθεηαη σο γαιάθησκα ειεπζεξψλεηαη κε πξνζζήθε λεξνχ, ψζηε λα αξαησζεί ε 

ειαηνδχκε γηα λα κπνξεί λα θπγνθεληξηζεί. 

6. Καζαξηζκόο ειαηνιάδνπ 

 Ο θαζαξηζκφο γίλεηαη κε ηνλ ειαηνδηαρσξηζηήξα, πνπ θέξεη έλα πεξηζηξεθφκελν 

ηχκπαλν θαη δηαρσξίδεη ην ειαηφιαδν απφ ην λεξφ θαη ηνλ ειαηνππξήλα, βάζε ην εηδηθφ βάξνο. 

         (Θέξηνο, 2005)    
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Δηθφλα: 3.5 Παξάδνζε ηεο ειηάο ζην ειαηνηξηβείν θαη ρξήζε κεηαθνξηθήο ηαηλίαο  

 

Δηθφλα: 3.6 Πιχζηκν ειηψλ πξηλ ηελ ειαηνπνίεζε 
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Δηθφλα: 3.7Γεκηνπξγία ειαηνδχκεο  

 

 

Δηθφλα: 3.8  πγθξφηεκα πνιηνπνίεζεο ειηάο  
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Δηθφλα: 3.9  Γηαρσξηζηήξαο ειαηνιάδνπ  

 

 

Δηθφλα: 3.10  Απνζήθεπζε ειαηνιάδνπ ζε βαξέιηα  

 

                                           Πεγή:  Φσηνγξαθηθφ Αξρείν, ηαθιηάθε Γήκεηξα, 2011 
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 χκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, γηα ηελ 

παξαγσγή θαιχηεξεο πνηφηεηαο ειαηνιάδνπ, νη παξαγσγνί ζα πξέπεη λα δίλνπλ ηδηαίηεξε 

πξνζνρή ζηα αθφινπζα: 

 ν ειαηφθαξπνο ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε άξηζην ζηάδην σξηκφηεηαο, λα έρεη δειαδή 

καχξν – ηψδεο ρξψκα,  

 ν θαξπφο πνπ καδεχεηαη κε ξαβδηζκφ ή θηέληζκα  ζα πξέπεη λα ειαηνπνηείηαη ζε ζχληνκν 

ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηε ζπιινγή,  

 ν θαξπφο πνπ καδεχεηαη κε δίρηπα, κεηά απφ θπζηθή πηψζε, δελ ζα πξέπεη λα αθήλεηαη 

ζηα δίρηπα γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα,  

 ε κεηαθνξά ηνπ ειαηνθάξπνπ θαη ε δηαηήξεζή ηνπ πξηλ ηελ ειαηνπνίεζε δελ ζα πξέπεη 

λα γίλεηαη ζε ζπλζήθεο πςειήο ζεξκνθξαζίαο θαη πησρνχ  αεξηζκνχ,  

 ε κεηαθνξά ηνπ ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε πιαζηηθά θηβψηηα, ηα νπνία ζα πξέπεη λα 

ηνπνζεηνχληαη ζε δξνζεξφ κέξνο κέρξη λα νδεγεζεί ν θαξπφο γηα ειαηνπνίεζε,  

 ην ειαηνπξγείν πνπ ζα πξνηηκεζεί ζα πξέπεη λα έρεη θαιέο πξνδηαγξαθέο θαηαζθεπήο θαη 

ιεηηνπξγίαο,  

 ε δηαηήξεζε ηνπ ειαηνιάδνπ ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζε θαηάιιεια αλνμείδσηα κέζα θαη 

απνζήθεο κε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο,  

 ηα δνρεία ζπζθεπαζίαο ζα πξέπεη λα είλαη απφ θαηάιιειν πιηθφ, αδηαθαλή θαη 

αεξνζηεγή – θιεηζηά.  

 http://www.prosodol.gr/?q=el/node/204  

 

3.5.      Μεηαθνξά θαη Απνζήθεπζε ειαηνιάδνπ 

 

 ην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο, ην ειαηφιαδν είλαη έηνηκν γηα ηνλ ηειηθφ ηνπ 

πξννξηζκφ, ηνλ θαηαλαισηή. Χζηφζν έρεη λα θάλεη αξθεηέο ζηάζεηο. Πξψηε είλαη ε απνζήθεπζε 

ζην ειαηνηξηβείν φπνπ κπνξεί λα παξακείλεη γηα ειάρηζην ρξφλν, φζνο ρξεηάδεηαη γηα θνξησζεί 

θαη λα πάξεη ηνλ δξφκν γηα ηνλ παξαγσγφ νπνχ ζα θαηαλαισζεί ή ζα πνπιεζεί ζηνπο ηειηθνχο 

θαηαλαισηέο ή ζηνπο εκπφξνπο. Μπνξεί φκσο λα παξακείλεη ζηηο απνζήθεο ηνπ ειαηνηξηβείνπ 

γηα ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν ρξφλν πεξηκέλνληαο ηνπο εκπφξνπο. 

 Καηά ηελ εκπνξεία ζα κπεη ζε άιια δνρεία ή δεμακελέο γηα λα θηάζεη ζηελ βηνκεραλία 

απ‟ φπνπ χζηεξα απφ επεμεξγαζίεο ζα θηάζεη ηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή. 

http://www.prosodol.gr/?q=el/node/204
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 Σν ιάδη είλαη επαίζζεην πξντφλ. Σν ραξαθηεξηζηηθά ηνπ άξσκα, γεχζε θαη ρξψκα θαη 

νξηζκέλεο θπζηθνρεκηθέο ζηαζεξέο ηνπ απαηηνχλ κεγάιε πξνζνρή ζηελ απνζήθεπζή θαη ζηελ 

δηαρείξηζή ηνπ. Κη απηφ αθνξά ηα κέζα απνζήθεπζεο, ηηο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο θαη ηελ 

κεηαρείξηζε ηνπ. 

 Σν λέν ιάδη πνπ παξαιακβάλεηαη απφ ην ειαηνηξηβείν δελ είλαη αθφκε βξψζηκν. Οη 

επεμεξγαζίεο ηνπ ειαηνθάξπνπ παξάγνπλ απφ ηηο θπηηαξίλεο ηεο ζάξθαο ηνπ πνιχ κηθξά 

ζσκαηίδηα πνπ κέλνπλ ζην ιάδη κε ηε κνξθή αησξήκαηνο. 

 Γη‟ απηφ ε πξψηε απνζήθεπζε ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζε θπιηλδξηθά δνρεία κε 

αλεζηξακκέλν θσληθφ πάην θαη κε θαηάιιειε ζηξφθηγγα ηνπνζεηεκέλε πάλσ απφ ηελ βάζε ηνπ 

θψλνπ γηα ηελ κεηάγγηζε ηνπ ιαδηνχ ηνπιάρηζηνλ κεηά απφ 10 κε 15 κέξεο θαη ηελ 

απνκάθξπλζε ηεο κνχξγαο. Μφιηο παξαιεθζεί ην ειαηφιαδν, ζα πξέπεη λα απνζεθεπηεί ζε 

κεγάιεο ππφγεηεο ή κεηαιιηθέο ειαηνδεμακελέο. Ο πξψηνο ηχπνο θαηαζθεπάδεηαη απφ 

ζθπξφδεκα θαη έρεη ζηηιβσκέλνπο ηνίρνπο. Οη κεηαιιηθέο δεμακελέο απνηεινχληαη απφ 

αλνμείδσην αηζάιη θαη ηνπνζεηνχληαη ζε ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο, πνπ ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη 

καθξηά απφ νπνηαδήπνηε πεγή επράξηζησλ ή δπζάξεζησλ νζκψλ. Πξέπεη λα απνθεπρζνχλ νη 

ηξεηο θχξηεο αηηίεο αιινίσζεο ηνπ ειαηνιάδνπ, δειαδή ε επαθή κε αθαηάιιεια πιηθά, ηα 

απφλεξα, ηνλ αέξα θαη ηελ νμείδσζε (Θέξηνο,2005). 

 Ζ αιινίσζε ηνπ ειαηνιάδνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απνζήθεπζεο ή ηεο ζπζθεπαζίαο, 

νθείιεηαη ζηελ επαθή ηνπ κε κεηαιιηθέο επηθάλεηεο. Ζ ρξήζε ζπζθεπαζηψλ θαηαζθεπαζκέλσλ 

απφ αδξαλή πιηθά φπσο γπαιί ή αλνμείδσην αηζάιη, πξνθπιάζζεη ην ιάδη απφ αιινηψζεηο. Σα 

απφλεξα ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία ελφο ηδήκαηνο ζην θαηψηαην ζεκείν ηεο δεμακελήο φπνπ 

απνζεθεχεηαη ην ειαηφιαδν. Σν ίδεκα πεξηέρεη ζάθραξα, πξσηεΐλεο θαη έλδπκα πνπ κπνξνχλ λα 

δπκσζνχλ ζε θαηάιιειε ζεξκνθξαζία, κε απνηέιεζκα ηελ παξαγσγή νπζηψλ πνπ πξνζδίδνπλ 

ζην ειαηφιαδν κηα ραξαθηεξηζηηθή αηέιεηα (κνχξγα ή ηαγγφ). Γηα λα κελ ζπκβεί απηφ, ην 

ειαηφιαδν ζα πξέπεη λα δηαρσξίδεηαη απφ ην ίδεκα ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ. 

 Ζ εκθάληζε νμεηδσηηθψλ θαηλνκέλσλ ζην παξζέλν ειαηφιαδν κπνξεί λα θαζπζηεξήζεη, 

αιιά δελ απνθεχγεηαη. Ζ νμείδσζε αξρίδεη κεηά ηε ζπγθνκηδή ησλ θαξπψλ. Καηά ηε δηάξθεηα 

ηεο απνζήθεπζεο, ε δηαδηθαζία νμείδσζεο ζπλερίδεηαη εμ‟ αηηίαο ηεο παξνπζίαο νμπγφλνπ ζην 

πάλσ κέξνο ηεο ζπζθεπαζίαο. Ζ νμείδσζε επηηαρχλεηαη κε ηελ έθζεζε ζην θσο, ηελ επαθή κε 

ηνλ αέξα, ηηο πςειέο ζεξκνθξαζίεο θαη ηηο απμεκέλεο πνζφηεηεο κεηάιισλ (θπξίσο ζίδεξν θαη 

ραιθφ). Ζ νμείδσζε κπνξεί λα απνθεπρζεί φηαλ γεκίδεηαη ε δεμακελή πιήξσο, ζθξαγίδεηαη θαη 

ηνπνζεηείηαη ην ειαηφιαδν ζε ζθνηεηλφ κέξνο (Θέξηνο, 2005) 
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 Σν ιάδη απνξξνθά θαη θξαηά κε κεγάιε επθνιία ηηο νζκέο ηνπ πεξηβάιινληνο. Γη απηφ 

ζην ρψξν ζπληήξεζεο δελ πξέπεη λα ππάξρνπλ εζηίεο νπνηαζδήπνηε νζκήο ή βξνκηάο. ην ρψξν 

απνζήθεπζεο ηνπ ιαδηνχ δελ πξέπεη λα ζπλππάξρνπλ π.ρ. θνπξηέο δψσλ, πεηξέιαηα θαη άιια 

ρεκηθά πξντφληα, μχια, θάξβνπλα, θξεκκχδηα, παηάηεο ζθφξδα θη άιια αξσκαηηθά πξντφληα 

αθφκε θαη ππνιείκκαηα ιαδηνχ ζην δάπεδν ή ζηνπο ηνίρνπο γηαηί δίλνπλ θαθνζκίεο. Ο ρψξνο 

ινηπφλ πξέπεη λα είλαη θαζαξφο θαη θξέζθνο. Ζ ζεξκνθξαζία λα θπκαίλεηαη αλάκεζα ζηνπο 10 

θαη ηνπο 17 βαζκνχο. ηηο ρακειφηεξεο ζεξκνθξαζίεο ην ιάδη παγψλεη (Θέξηνο, 2005). 

 

3.6.   Πξνβιήκαηα θαηά ηελ απνζήθεπζε 

        1. Απώιεηα νξγαλνιεπηηθήο πνηόηεηαο 

 Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο απνζήθεπζεο ην ειαηφιαδν ράλεη ηδηαίηεξα επηζπκεηά 

νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά. πγθεθξηκέλα, ράλεηαη: 

 ην θξνπηψδεο, ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ιαδηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ πγηείο, θξέζθεο ειηέο 

ζπγθνκηζκέλεο ζην βέιηηζην ζηάδην σξίκαλζεο,  

 ε πηθξάδα, ραξαθηεξηζηηθή γεχζε ειαηνιάδνπ πνπ πξνέξρεηαη απφ πξάζηλεο ειηέο ή απφ 

ειηέο πνπ αξρίδεη λα αιιάδεη ην ρξψκα ηνπο. Ζ ειαθξά έσο κέηξηα πηθξάδα είλαη 

επηζπκεηή,  

 ην πηθάληηθν, ραξαθηεξηζηηθφ ειαηφιαδσλ απφ αλψξηκεο ειηέο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ 

παξνπζία θαηλνιηθψλ ζπζηαηηθψλ. 

Παξάιιεια εκθαλίδνληαη κεηνλεθηήκαηα φπσο: 

 

 νζκή κνχξγαο, ραξαθηεξηζηηθή νζκή θαη  γεχζε ειαηνιάδνπ  πνπ έρεη παξακείλεη ζε 

επαθή κε ην ίδεκα πνπ θαζηδάλεη ζηηο δεμακελέο θχιαμεο 

 κεηαιιηθή γεχζε, ραξαθηεξηζηηθή ησλ ειαηφιαδσλ πνπ έρνπλ επαθή κε κεηαιιηθέο 

επηθάλεηεο θαη 

 ηαγγάδα, δπζάξεζηε νζκή θαη γεχζε ειαηφιαδνπ πνπ νθείιεηαη είηε ζηελ παξνπζία ησλ 

πξντφλησλ ηεο νμεηδσηηθήο ηάγγηζεο, είηε ζηελ θσηνμείδσζε.  
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 2. Δπηκόιπλζε 

 

 Σν ειαηφιαδν κπνξεί λα επηκνιπλζεί κε επηθίλδπλεο νπζίεο γηα ηελ πγεία ηνπ αλζξψπνπ 

θαηά ηα ζηάδηα ηεο παξαγσγήο, ηεο απνζήθεπζεο, ηεο ηππνπνίεζεο θαη ηεο εκπνξίαο ηνπ. 

Ηδηαίηεξα θαηά ηελ απνζήθεπζε πξνβιήκαηα επηκφιπλζεο κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ: 

 

 Σα βαξέα κέηαιια ησλ νπνίσλ ε παξνπζία ζηα έιαηα νθείιεηαη ζηελ επαθή ηνπο κε ηα 

κεηαιιηθά κέξε ησλ κεραλεκάησλ ή ησλ δεμακελψλ.  

 Οη πεξηβαιινληηθνί ξππαληέο πνπ είλαη θπξίσο νη δηνμίλεο, ηα πνιπρισξησκέλα 

δηθαηλχιηα θαη νη αξσκαηηθνί πδξνγνλάλζξαθεο, (βελδφιην, αηζπινβελδφιην, μπιφιην).  

 Δπηθίλδπλεο νπζίεο πνπ κεηαθέξνληαη ζηα έιαηα απφ ηα πιηθά ζπζθεπαζίαο νη νπνίεο 

νθείινληαη ζηε  ρξήζε αθαηάιιεισλ πιηθψλ. Σα πιηθά ζπζθεπαζίαο κπνξνχλ λα 

επηκνιχλνπλ ηα έιαηα κε μέλεο νπζίεο, φπσο πιαζηηθνπνηεηέο, κνλνκεξέο VC 

(βηλπινρισξίδην) πξνεξρφκελν απφ PVC.  

 Ξέλα ζψκαηα φπσο ζξαχζκαηα γπαιηνχ, πιαζηηθψλ, κεηάιισλ, ζθφλεο θαη αθαζαξζηψλ. 

 

 

 

3. Ληπόιπζε 

  

 Δίλαη ε πδξφιπζε ή δηάζπαζε ησλ ηξηγιπθεξηδίσλ ζε ειεχζεξα ιηπαξά νμέα. Με απηφ 

ηνλ ηξφπν έρνπκε αχμεζε ηεο νμχηεηαο θαη αιιαγή ηνπ αξψκαηνο, πνπ νθείιεηαη ζε νξηζκέλα 

ειεχζεξα ιηπαξά νμέα. Οη θχξηνη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ιηπφιπζε είλαη ε πγξαζία, ε 

ζεξκνθξαζία, νξηζκέλα έλδπκα (ελδπκαηηθή ιηπφιπζε) θαη κηθξννξγαληζκνί (κηθξνβηαθή 

ιηπφιπζε).  

Μηθξνβηαθή ιηπόιπζε. Οθείιεηαη ζε κηθξννξγαληζκνχο πνπ βξίζθνληαη ζηνλ ειαηφθαξπν θαη 

εθθξίλνπλ ην έλδπκν ιηπάζε. Απφ φια ηα βαθηήξηα, δχκεο θαη κχθεηεο πνπ έρνπλ απνκνλσζεί 

απφ ηνλ ειαηφθαξπν, έρεη βξεζεί φηη ην 70% παξνπζηάδεη ηζρπξή ιηπνιπηηθή δξάζε. Απηνί νη 

κηθξννξγαληζκνί είλαη ηφζν ηζρπξνί πνπ πξνθαινχλ πδξφιπζε ησλ ηξηγιπθεξηδίσλ κεηαμχ ησλ 

ζηαδίσλ ηεο άιεζεο θαη δηαρσξηζκνχ.  

Δλδπκαηηθή ιηπόιπζε. Οθείιεηαη ζηε δξάζε θπζηθψλ ελδχκσλ ησλ ειηψλ, ηηο ιηπάζεο, νη 

νπνίεο δελ παξνπζηάδνπλ δξαζηεξηφηεηα κέρξη ηελ αιιαγή ηνπ ρξψκαηνο ηνπ θαξπνχ. Ζ 

βέιηηζηε ζεξκνθξαζία γηα ηε δξάζε ηεο ιηπάζεο είλαη 45
ν
 C θαη ε βέιηηζηε ηηκή pH 8,3. Οη 
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θαξπνί πνπ παξνπζηάδνπλ ηζηκπήκαηα εληφκσλ, αλαπηχζζνπλ κεγαιχηεξε ιηπνιπηηθή 

δξαζηεξηφηεηα ζε ζχγθξηζε κε πγηείο θαξπνχο θαη παξάγνπλ ειαηφιαδα κε πςειή νμχηεηα. 

Δλδπκαηηθή ιηπφιπζε παξαηεξείηαη επίζεο φηαλ νη ειηέο παξακέλνπλ γηα κεγάιν ρξνληθφ 

δηάζηεκα ζην δέληξν, ζην έδαθνο ή επάλσ ζην δίρηπ κεηά ηελ ζπγθνκηδή. Δάλ νη θαξπνί 

απνζεθεχνληαη κε ιαλζαζκέλν ηξφπν, δειαδή ζε ζσξφ, παξάγεηαη ζεξκφηεηα, ιφγσ ηεο 

αλαπλεπζηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο θαη ε αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο επλνεί ηελ ελεξγνπνίεζε 

ησλ ελδχκσλ. Ζ ζπλδπαζκέλε επίδξαζε ησλ θπζηθψλ θαη κηθξνβηαθψλ ιηπαζψλ ζηελ ειηά, 

κπνξεί λα απμήζεη ην επίπεδν ηεο νμχηεηαο θαη λα κεηψζεη ηελ πνηφηεηα ηνπ ειαηνιάδνπ. 

Ζ ιηπφιπζε ζπλερίδεηαη θαηά ηνλ ρξφλν απνζήθεπζεο ηνπ ειαηφιαδνπ κε ηαρχηεηα πνπ 

εμαξηάηαη απφ ηηο ζπλζήθεο.  

http://www.easreth.gr/proionta-ypiresies/ladi/eleolado_par_metaf_apoth.htm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.easreth.gr/proionta-ypiresies/ladi/eleolado_par_metaf_apoth.htm


55 
 

3.7.  ρεκαηηθή απεηθόληζε ηωλ ιεηηνπξγηώλ Logistics ζηελ ειαηνπαξαγωγή 

ην παξαθάησ ζρήκα απεηθνλίδεηαη ε πνξεία πνπ αθνινπζεί ε ειηά κέρξη λα θηάζεη ζην πηάην 

καο κε ηε κνξθή ειαηνιάδνπ: 

 

      

ΤΓΚΟΜΙΓΗ               ΠΑΡΑΓΧΓΗ 

 

               ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ  

ΔΛΑΙΟΣΡΙΒΔΙΟ 

                ΤΚΔΤΑΙΑ 

 

 

              ΓΙΑΝΟΜΗ 

               

 ΔΜΠΟΡΟ                                           ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟ 

 

                  ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΗ                                         ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΗ 
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   3.8.   Απόβιεηα ειαηνπξγείωλ 

 Καηά ηελ επεμεξγαζία ηνπ ειαηνθάξπνπ ζηα ειαηνπξγεία, παξάιιεια κε ην ειαηφιαδν 

παξάγεηαη θαη κία ζεηξά παξαπξντφλησλ. Απηά είλαη ν ειαηνππξήλαο, πνπ απνηειείηαη απφ ηα 

αιεζκέλα ζηεξεά ζπζηαηηθά ηνπ θαξπνχ (θπξίσο ηνπ θνπθνπηζηνχ), ηα ειαηφθπιια πνπ έρνπλ 

κεηαθεξζεί κε ηνλ ειαηφθαξπν θαη κηα ζεκαληηθή ζε φγθν θαη νξγαληθφ θνξηίν πνζφηεηα πγξψλ 

απνβιήησλ, πνπ είλαη γλσζηά σο  "θαηζίγαξνο" ή "κνχξγα". 

 Ο θαηζίγαξνο απνηειείηαη απφ ην πδαηηθφ θιάζκα ηνπ ρπκνχ ηνπ ειαηνθάξπνπ θαη απφ 

ην λεξφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο δηάθνξεο θάζεηο παξαγσγήο ηνπ ιαδηνχ ζην ειαηνπξγείν. 

Οπζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα έλα πδαηηθφ θπηηθφ εθρχιηζκα, πνπ πεξηέρεη κία ζεηξά απφ νπζίεο 

φπσο ζάθραξα, αδσηνχρεο ελψζεηο, νξγαληθά νμέα, πνιπαιθνφιεο, πνιπθαηλφιεο θαη 

ππνιείκκαηα ειαίνπ. Ζ άκεζε επίπησζε ηνπ θαηζίγαξνπ ζην πεξηβάιινλ είλαη ε αηζζεηηθή 

ππνβάζκηζε πνπ πξνθαιεί θαη ε νπνία νθείιεηαη ζηελ έληνλε νζκή ηνπ θαη ζην ζθνχξν ρξψκα 

ηνπ. Παξάιιεια, εμαηηίαο ηνπ πςεινχ νξγαληθνχ θνξηίνπ πνπ πεξηέρεη, είλαη πηζαλφλ λα 

δεκηνπξγήζεη επηξνθηθά θαηλφκελα ζε πεξηπηψζεηο πνπ θαηαιήγεη ζε απνδέθηεο κε κηθξή 

αλαθπθινθνξία λεξψλ (θιεηζηνχο ζαιάζζηνπο θφιπνπο, ιίκλεο). Απφ ηα ζπζηαηηθά πνπ 

πεξηέρνληαη ζηνλ θαηζίγαξν, νη πνιπθαηλφιεο παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ, δηφηη απφ ηε 

κία πιεπξά πξνζδίδνπλ ζηα απφβιεηα ηνμηθέο ηδηφηεηεο έλαληη ησλ θπηψλ θαη απνδνκνχληαη κε 

βξαδχ  ξπζκφ απφ νκάδεο κηθξννξγαληζκψλ, ελψ απφ ηελ άιιε είλαη ππεχζπλεο γηα ηε 

ζπληήξεζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ ιαδηνχ ζην ρξφλν σο θπζηθφ ζπληεξεηηθφ. Δπεηδή ε παξαγσγή 

ειαηνιάδνπ είλαη κία θπζηθή  δηαδηθαζία, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ν θαηζίγαξνο δελ πεξηέρεη 

άιιεο νπζίεο πνπ είλαη ηδηαίηεξα ηνμηθέο, φπσο ηα βαξέα κέηαιια θαη νη ζπλζεηηθέο νξγαληθέο 

ελψζεηο.  http://www.prosodol.gr/?q=el/node/212  

 Σν πςειφ νξγαληθφ θνξηίν ηνπ θαηζίγαξνπ καδί κε ηελ παξνπζία ησλ πνιπθαηλνιψλ δελ 

επηηξέπεη ηελ απεπζείαο δηάζεζε ηνπ ζην πεξηβάιινλ, αιιά θαζηζηά αλαγθαία ηελ επεμεξγαζία 

ηνπ. Γηα ηελ επεμεξγαζία θαη δηάζεζε ηνπ θαηζίγαξνπ έρνπλ δνθηκαζηεί δηάθνξεο κέζνδνη ζε 

εξγαζηεξηαθή θιίκαθα. Παξφια απηά, κέρξη ζήκεξα δελ έρεη δνζεί κία νινθιεξσκέλε ιχζε, 

αιιά έρνπλ εθαξκνζηεί δηάθνξεο ηερληθέο πνπ παξνπζηάδνπλ νξηζκέλα κεηνλεθηήκαηα ηερληθήο 

θαη νηθνλνκηθήο θχζεσο θαη δελ έρνπλ επηιχζεη ηθαλνπνηεηηθά ην πξφβιεκα. 

 πγθεθξηκέλα, έρεη εθαξκνζηεί ε δηάζεζε ηνπ θαηζίγαξνπ ζε ιίκλεο εμάηκηζεο, ζε 

ιάθθνπο ή ζην έδαθνο, κέζνδνη πνπ απαηηνχλ κεγάιεο εθηάζεηο γηα ηε δηάζεζε ησλ απνβιήησλ 

θαη ζπρλά δεκηνπξγνχλ αηζζεηηθά πξνβιήκαηα εμαηηίαο ηεο θαθήο θαηαζθεπήο ησλ ζπζηεκάησλ 

απηψλ. Έρεη εθαξκνζηεί ε κεηαηξνπή ησλ ειαηνπξγείσλ απφ ηξηθαζηθά ζε δηθαζηθά, δηαδηθαζία 

http://www.prosodol.gr/?q=el/node/212
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πνπ κεηψλεη ζεκαληηθά ηνλ φγθν ηνπ απαηηνχκελνπ λεξφ ζην ειαηνπξγείν θαη θαηά ζπλέπεηα ηνλ 

φγθν ησλ παξαγφκελσλ πγξψλ απνβιήησλ, αιιά κεηαζέηεη ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο 

ζε έλα κίγκα ππξήλα-θαηζίγαξνπ. Παξάιιεια, έρεη δνθηκαζηεί ε παξαγσγή πγξνχ θνκπφζηαο 

απφ ηνλ θαηζίγαξν, δηαδηθαζία πνπ πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε επαξθνχο αγνξάο γηα ηε δηάζεζε 

ηνπ παξαγφκελνπ πιηθνχ. Έρνπλ εθαξκνζηεί ε ρεκηθή νμείδσζε θαη ε αλαεξφβηα ρψλεπζε ηνπ 

θαηζίγαξνπ, ηερληθέο κε πςειφ ιεηηνπξγηθφ θαη θαηαζθεπαζηηθφ θφζηνο, αληίζηνηρα. Έρεη 

δνθηκαζηεί επίζεο, ε ζπλεπεμεξγαζία ηνπ θαηζίγαξνπ κε αζηηθά ιχκαηα ζε ηερλεηνχο 

πγξνηφπνπο, ηερληθή πνπ πξναπαηηεί ζεκαληηθή αξαίσζε ηνπ θαηζίγαξνπ. Σέινο, έρεη 

δνθηκαζηεί ν δηαρσξηζκφο ηνπ θαηζίγαξνπ ζε θιάζκαηα κε ηε βνήζεηα θπζηθήο θαζίδεζεο, κηα 

ηερληθή πνπ απαηηεί ηνλ ζπλδπαζκφ ηεο κε θάπνηα απφ ηηο πξναλαθεξζείζεο κεζφδνπο γηα λα 

δψζεη ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ θαζαξηζκνχ ησλ απνβιήησλ. 

  Σα ηειεπηαία ρξφληα έρεη επηηεπρζεί ζε εξγαζηεξηαθή θιίκαθα ε αλάθηεζε ησλ 

πνιπθαηλνιψλ απφ ηνλ θαηζίγαξν κε ρξήζε κεκβξαλψλ, ψζηε λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηε 

βηνκεραλία αξσκάησλ θαη θαξκάθσλ. Ζ εθκεηάιιεπζε ησλ απνβιήησλ κε ηελ παξαπάλσ 

κέζνδν θαίλεηαη φηη είλαη ηερληθά δπλαηή, αιιά είλαη λσξίο γηα λα είλαη εθηθηή ε εθαξκνγή ηεο 

ζε κεγάιε θιίκαθα. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη, εμαηηίαο, ηεο κεγάιεο δηαθχκαλζεο ζηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ειαηνπξγείσλ (γεσγξαθηθή ζέζε, δπλακηθφηεηα, ηνπνζεζία, ρξήζε λεξνχ 

θαη άιια), αιιά θαη ζηελ πνηφηεηα θαη πνζφηεηα ησλ παξαγφκελσλ απνβιήησλ δελ θαίλεηαη λα 

ππάξρεη κία ιχζε πνπ λα είλαη άκεζα εθαξκφζηκε ζε φια ηα ειαηνπξγεία ηεο Πεξηθέξεηαο 

(Θέξηνο,2005). 

 

 

3.9.    Πηζηνπνίεζε ειαηνιάδνπ 

 

 Σα ηειεπηαία ρξφληα ην πξφβιεκα ηεο πεξηβαιινληηθήο ξχπαλζεο θαη ε αδπλακία 

πεξηνξηζκνχ ηεο κφιπλζεο ησλ ηξνθίκσλ απφ ηνπο πεξηβαιινληηθνχο ξππαληέο ή απφ ηηο 

δηαδηθαζίεο παξαγσγήο θαη επεμεξγαζίαο έρνπλ εληείλεη ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ζρεηηθά κε ηνπο 

θηλδχλνπο πνπ εγθπκνλεί ε θαηαλάισζε ηξνθίκσλ. Με ηελ παγθνζκηνπνίεζε ηνπ εκπνξίνπ ησλ 

ηξνθίκσλ απμήζεθε ε πνιππινθφηεηα ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ησλ ηξνθίκσλ θαη απηφ είρε 

ζνβαξέο επηπηψζεηο ζηελ αζθάιεηα ηνπο. Γη‟ απηφ νη επηρεηξήζεηο πνπ παξάγνπλ θαη δηαθηλνχλ 

ηξφθηκα θαη πξψηεο χιεο, πξέπεη λα δηαζθαιίδνπλ ηνλ απαξαίηεην έιεγρν γηα ηελ πνηφηεηα ησλ 

ηξνθίκσλ. 
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 ηηο εκπνξηθέο δηαδηθαζίεο κεζνιαβνχλ πνιιά ζηάδηα απφ ηελ παξαγσγή κέρξη 

θαηαλάισζε ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο θαη νη δηαηξνθηθνί θίλδπλνη παξνπζηάδνληαη θπξίσο ζε 

επφκελα ζηάδηα, φπνπ είλαη αδχλαηνο ν πεξηνξηζκφο ηνπο. ιε απηή ε θαηάζηαζε έρεη ζνβαξέο 

ζπλέπεηεο ζηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ θαη θαζηζηά ζπλεπψο απαξαίηεηε ηελ πιεξνθφξεζε γηα ηελ 

πξνέιεπζε θαη ηα ζπζηαηηθά ησλ ηξνθίκσλ, κε ζθνπφ ηνλ έγθαηξν εληνπηζκφ ησλ θηλδχλσλ θαη 

ηνλ έιεγρν ηνπο (Απνζηνιφπνπινο, 2009). 

 

 Ζ βειηίσζε ησλ αλαιπηηθψλ ηερληθψλ ζπλέβαιε ζηνλ εληνπηζκφ ησλ επηθίλδπλσλ 

νπζηψλ, αθφκα θαη ζε απεηξνειάρηζηε πεξηεθηηθφηεηα θαη ζηελ έγθαηξε ελεκέξσζε ησλ 

αξκφδησλ αξρψλ, ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ θαηαλαισηψλ. Γη‟ απηφ ην ιφγν είλαη απαξαίηεηε ε 

ρξήζε ζπζηεκάησλ πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ παξαγσγή αζθαιψλ πξντφλησλ. Απηφ 

επηηπγράλεηαη κε ηελ επηζήκαλζε ησλ ζεκείσλ φπνπ κπνξεί λα εκθαληζηεί θίλδπλνο κφιπλζεο 

ηνπ ηξνθίκνπ. 

 Χζηφζν, ε Δπξσπατθή Έλσζε είλαη απηή πνπ θαζνξίδεη ηηο βαζηθέο αξρέο κε ηηο νπνίεο 

πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ νη επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ παξαγσγή,   ηελ 

ζπζθεπαζία, ηελ απνζήθεπζε, ηελ δηαλνκή θαη ηελ πψιεζε ησλ ηξνθίκσλ. ε θάζε ρψξα ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο νξίδεηαη κηα αξρή, ε νπνία αλαιακβάλεη ηελ επνπηεία ησλ νξγαληζκψλ πνπ 

ειέγρνπλ θαη πηζηνπνηνχλ ηα πξντφληα. ηελ Διιάδα, ην έξγν απηφ έρεη αλαιάβεη ην Τπνπξγείν 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, ην νπνίν έρεη ηελ επζχλε γηα ην ζχζηεκα ειέγρνπ. Σν 

Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ κέζσ ηνπ Οξγαληζκνχ Πηζηνπνίεζεο θαη 

Δπίβιεςεο Γεσξγηθψλ Πξντφλησλ, δηαζθαιίδεη ηελ αμηνπηζηία ηνπ ζπζηήκαηνο πηζηνπνίεζεο, 

αθνχ ν Ο.Π.Δ.ΓΔ. αμηνινγεί θαη επηβιέπεη ηνπο Οξγαληζκνχο Διέγρνπ, ρνξεγεί εληαίν εζληθφ 

ζήκα αλαγλψξηζεο ησλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ θαη ειέγρεη ηελ εκπνξία ηνπο. Οη Οξγαληζκνί 

Διέγρνπ, πνπ είλαη ηδησηηθνί νξγαληζκνί, ειέγρνπλ θαη πηζηνπνηνχλ ηα βηνινγηθά πξντφληα, 

φπσο επίζεο θαη ηνπο επηρεηξεκαηίεο πνπ εηζάγνπλ βηνινγηθά πξντφληα απφ άιιεο ρψξεο. 

(http://www.prosodol.gr/?q=el/node/204  

 

 Γηα ηελ απφθηεζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ, ζα πξέπεη λα ππνβάιιεηαη αίηεζε ζε έλαλ  

Οξγαληζκφ ειέγρνπ, δίλνληαο φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζε απηή. ηε 

ζπλέρεηα ππνγξάθεηαη Ηδησηηθφ πκθσλεηηθφ κε ηνλ Οξγαληζκφ θαη αθνινπζεί ε επηζεψξεζε 

ηεο κνλάδαο θαη νη εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ. Μεηά ηε ρνξήγεζε ηεο 

πηζηνπνίεζεο, ν Οξγαληζκφο είλαη ππνρξεσκέλνο λα επηηεξεί ηελ πηζηνπνηεκέλε κνλάδα κε 

αηθληδηαζηηθέο ή πξνγξακκαηηζκέλεο επηζθέςεηο ζηηο επηρεηξήζεηο θαη θάλνληαο 

δεηγκαηνιεπηηθνχο ειέγρνπο είηε ζηελ αγνξά ζε πηζηνπνηεκέλα πξντφληα είηε ζηηο 

εθκεηαιιεχζεηο. 

http://www.prosodol.gr/?q=el/node/204
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Υξόλνο πινπνίεζεο 

 Ο ρξφλνο πνπ ζπλήζσο ρξεηάδεηαη κηα Διιεληθή επηρείξεζε λα πξνζαξκνζηεί ζηηο 

απαηηήζεηο πνπ ην Γηεζλέο πξφηππν ζέηεη γηα ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο, θπκαίλεηαη απφ 

3 έσο θαη 12 κήλεο, εμαξηψκελνο πάληα απφ ηελ πνιππινθφηεηα ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ, 

αιιά θαη απφ ηνλ βαζκφ νξγάλσζεο ηεο επηρείξεζεο. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ θαη ηελ 

πξνεηνηκαζία ηεο επηρείξεζεο γηα ηελ Πηζηνπνίεζε, ε Δπηζεψξεζε δηαξθεί απφ 1 έσο 3 εκέξεο, 

απαζρνιψληαο έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο Δπηζεσξεηέο, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ πξνηχπσλ 

πηζηνπνίεζεο.  http://www.tuv.com/gr/el/iso_22000_2005.html  

 

 

Σα δηαδεδνκέλα ζπζηήκαηα πηζηνπνίεζεο ηξνθίκσλ είλαη ηα αθφινπζα: 

 

3.9.1. HACCP  

 Δίλαη έλα δηεζλέο ζχζηεκα αζθάιεηαο ηξνθίκσλ πνπ εκθαλίζηεθε ζηα ηέιε ηνπ 1950 

ζηηο ΖΠΑ. Πξνήιζε απφ ηηο πξνδηαγξαθέο ηξνθίκσλ πνπ έζεζαλ ηα εξγαζηήξηα ηεο NASA ην 

1959ζηελ εηαηξεία Pillsbury γηα ηελ δηαηξνθή ησλ αζηξνλαπηψλ θαη βαζίδεηαη ζε επηά αξρέο. Οη 

αξρέο είλαη νη εμήο: 

1. Δληνπηζκφο ηπρφλ θηλδχλσλ, νη νπνίνη πξέπεη λα πξνιεθζνχλ, λα εμαιεηθζνχλ ή λα 

κεησζνχλ ζε ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα, κε θχξην ζθνπφ ηελ παξαγσγή αζθαιψλ ηξνθίκσλ. 

2. Δπηζήκαλζε ησλ θξίζηκσλ ζεκείσλ ειέγρνπ ζηα ζηάδηα φπνπ ν έιεγρνο έρεη κεγάιε 

ζεκαζία, ψζηε λα επηηεπρζεί ε παξαγσγή αζθαιψλ ηξνθίκσλ. 

3. Καζνξηζκφο ησλ νξίσλ ζηα θξίζηκα ζεκεία ειέγρνπ κε ηα νπνία κπνξεί λα δηαθξίλεηαη 

ην απνδεθηφ απφ ην κε, φζνλ αθνξά ηελ πξφιεςε, ηελ εμάιεηςε ή ηελ κείσζε ησλ 

θηλδχλσλ πνπ έρνπλ εληνπηζηεί. 

4. Δθαξκνγή απνηειεζκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ παξαθνινχζεζεο ησλ θξίζηκσλ ζεκείσλ 

ειέγρνπ. 

5. Δηζαγσγή δηνξζσηηθψλ κέηξσλ, φηαλ ε παξαθνινχζεζε δείρλεη φηη έλα θξίζηκν ζεκείν 

ειέγρνπ βξίζθεηαη εθηφο ειέγρνπ. 

6. Καζνξηζκφο ησλ δηαδηθαζηψλ επαιήζεπζεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ κέηξσλ. 

7. Σήξεζε αξρείσλ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ κέηξσλ θαη 

λα θαζίζηαληαη δπλαηνί νη επίζεκνη έιεγρνη. 

         (Sperber, 2005) 

 

 

http://www.tuv.com/gr/el/iso_22000_2005.html


60 
 

3.9.2. ISO 9000 

 πληζηά ηε δηεζλή γιψζζα πνηφηεηαο θαη πιένλ νη εηαηξίεο θαη νη θξαηηθνί νξγαληζκνί 

δηακνξθψλνπλ ηηο παξνρέο ηνπο ζχκθσλα κε απηφ ην πξφηππν. Σν πξφηππν ISO 9001:2000 

απνηειεί ηελ ηειεπηαία αλαζεψξεζε ηνπ ISO 9000 πνπ εμέδσζε ν Γηεζλήο Οξγαληζκφο 

Πξνηχπσλ. Βαζηθή ινγηθή ησλ αξρψλ απηνχ ηνπ πξνηχπνπ είλαη φηη ε πξνζθεξφκελε πνηφηεηα 

επεξεάδεηαη απφ φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο κηαο επηρείξεζεο. ζπλεπψο, ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ πνηφηεηαο 

ISΟ 9001 είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο ηήξεζεο ησλ ειάρηζησλ απαηηήζεσλ πνπ άπηνληαη ηεο 

πνηφηεηαο ησλ πξνζθεξφκελσλ πξντφλησλ (Lehtihet. and all,  2006-2007). 

 

 

3.9.3. ISO 22000:2005 

 Σν δηεζλέο πξφηππν ΔΛΟΣ EN ISO 22000 απνζθνπεί ζηελ ελαξκφληζε ηεο εθαξκνγήο 

ησλ αξρψλ HACCP απφ ηηο επηρεηξήζεηο ηεο αιπζίδαο ηξνθίκσλ. Σν λέν απηφ πξφηππν 

πεξηιακβάλεη ηα εμήο ζηάδηα:   

1. Μειέηε-ζρεδηαζκφ θαη εθαξκνγή πξνιεπηηθψλ κέηξσλ ειέγρνπ ησλ θηλδχλσλ γηα ηελ 

αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ. 

2. Δπνπηηθέο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο, επηθαηξνπνίεζεο θαη βειηίσζεο. 

3. Γηνηθεηηθέο δηεξγαζίεο θαη δηεξγαζίεο δηάζεζεο πφξσλ. 

Ζ αλάιπζε ησλ θηλδχλσλ απνηειεί ζεκαληηθή δηαδηθαζία γηα ηνλ ζσζηφ ζρεδηαζκφ ζνπ 

πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο ηεο Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ θαη πεξηιακβάλεη: 

1. Δληνπηζκφ πηζαλψλ θηλδχλσλ θαη πξνζδηνξηζκφ ηνπ απνδεθηνχ επηπέδνπ θηλδχλνπ ζην 

ηειηθφ πξντφλ. 

2. Αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ απηψλ πνπ απαηηνχλ έιεγρν. 

3. Δπηινγή ησλ θαηάιιεισλ κέηξσλ ειέγρνπ θαη ηξφπνπ παξαθνινχζεζεο ηνπο. 

πλεπψο, νη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα πξνζδηνξίδνπλ ην απνδεθηφ επίπεδν θηλδχλνπ κε βάζε: ηα 

φξηα ηεο λνκνζεζίαο, ηηο απαηηήζεηο ηνπ πειάηε, ηελ επηζηεκνληθή βηβιηνγξαθία θαη ηελ 

επαγγεικαηηθή εκπεηξία. 

 

Αζθάιεηα ηξνθίκωλ θαη ΔΛΟΣ EN ISO 22000:2005:  

 Οη επηρεηξήζεηο πνπ παξάγνπλ θαη δηαθηλνχλ ηξφθηκα θαη πξψηεο χιεο νθείινπλ λα 

δηαζθαιίδνπλ ην απνδεθηφ επίπεδν ειέγρνπ πξνζθέξνληαο ζηνλ θαηαλαισηή αζθαιή πξντφληα. 

 Ζ δηαζθάιηζε ηεο παξνρήο αζθαιψλ πξντφλησλ απαηηεί ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ 

επηρεηξήζεσλ ηεο αιπζίδαο ηξνθίκσλ γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ αλεχξεζε ησλ 

θηλδχλσλ, ψζηε λα πξνζδηνξίδνληαη ηα επίπεδα ειέγρνπ απφ θάζε επηρείξεζε. 
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 Ζ ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο δηαρείξηζεο ηεο αζθάιεηαο ηξνθίκσλ επηβάιιεηαη ζηηο 

κέξεο καο, δηφηη ζπκβάιιεη ζηελ δεκηνπξγία εκπηζηνζχλεο φζνλ αθνξά ηελ αζθάιεηα 

ησλ ηξνθίκσλ θαη ηελ πγεία ηνπ θαηαλαισηή. 

 Σν θφζηνο-φθεινο ησλ κέηξσλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο 

αζθάιεηαο ηξνθίκσλ ζα θξίλεη ηελ επηηπρία ηνπο. 

 

 

Οη πξνυπνζέζεηο επηηπρίαο απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνηχπνπ είλαη: 

 Ζ απνδνρή ηνπ πξνηχπνπ απφ φινπο ηνπο ζπληειεζηέο ηεο αιπζίδαο ηξνθίκσλ 

 Ζ χπαξμε αμηφπηζησλ πηζηνπνηεηηθψλ θαη δεδνκέλσλ ζηελ επηθνηλσλία ησλ 

επηρεηξήζεσλ, φζνλ αθνξά ηελ πξνέιεπζε ησλ ηξνθίκσλ θαη ηηο ζπλζήθεο παξαγσγήο 

θαη επεμεξγαζίαο. 

 Ζ επηθνηλσλία κεηαμχ Αξρψλ θαη θνηλνχ.                   

       (Geoffroy, Chesnais, 2006) 

 

3.10.    ΠΟΠ θαη ΠΓΔ ειαηνιάδνπ 

 

 Γηα λα πξνζηαηεπηεί έλα πξντφλ πνπ έρεη νλνκαζία πξνέιεπζεο ή γεσγξαθηθή έλδεημε, 

πξέπεη λα θαηαρσξεζεί ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Ζ θαηαρψξηζε πξνυπνζέηεη φηη ην πξντφλ 

πιεξεί ηνπο φξνπο γηα λα απνθηήζεη ηελ “νλνκαζία πξνέιεπζεο” ή “γεσγξαθηθήο έλδεημεο”, νη 

νπνίνη ζπλνπηηθά είλαη: 

Γηα ηελ πξνζηαηεπφκελε νλνκαζία πξνέιεπζεο (ΠΟΠ): 

α) λα θαηάγεηαη απφ κηα ζπγθεθξηκέλε νξηνζεηεκέλε πεξηνρή, 

β) ε πνηφηεηά ηνπ λα νθείιεηαη ζην ηδηαίηεξν γεσγξαθηθφ πεξηβάιινλ πνπ πεξηιακβάλεη ηνπο 

εγγελήο θπζηθνχο θαη αλζξψπηλνπο παξάγνληεο. 

γ) λα παξάγεηαη, λα κεηαπνηείηαη θαη λα επεμεξγάδεηαη ζηελ νξηνζεηεκέλε πεξηνρή. 

Γηα ηελ πξνζηαηεπόκελε γεωγξαθηθή έλδεημε (ΠΓΔ): 

α) λα θαηάγεηαη απφ ηελ ελ ιφγσ πεξηνρή. 

β) ε πνηφηεηά ηνπ, ε θήκε ηνπ ή άιια ραξαθηεξηζηηθά ηνπ λα κπνξνχλ λα απνδνζνχλ ζηελ ελ 

ιφγσ γεσγξαθηθή θαηαγσγή. 
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γ) λα παξάγεηαη ή/θαη λα κεηαπνηείηε ή/θαη λα επεμεξγάδεηαη ζηελ νξηνζεηεκέλε γεσγξαθηθή 

πεξηνρή. 

http://www.elies-

ladikalamatiano.gr/olive/popkaipgetouladioukaiteselias/ieinaitaproiontapopepge.html 

 

3.11.  Διηέο Υαιθηδηθήο θαη ΠΟΠ 

 

 χκθσλα κε ην αίηεκα ηνπ ππνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ θαη ηεο 

Κνηλνπξαμίαο Δλψζεσλ αγξνηηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ Πνιπγχξνπ θαη Υαιθηδηθήο κε ηελ επσλπκία 

«Βηνθαιιηεξγεηηθή Υαιθηδηθήο» πξνο ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, πξνθεηκέλνπ νη πξάζηλεο ειηέο 

Υαιθηδηθήο λα εληαρζνχλ ζηνλ θνηλνηηθφ θαηάινγν ησλ πξντφλησλ κε Πξνζηαηεπφκελε 

Ολνκαζίαο Πξνέιεπζεο (ΠΟΠ), νη πξάζηλεο ειηέο Υαιθηδηθήο πξνέξρνληαη απνθιεηζηηθά απφ 

ηηο πνηθηιίεο «Υνλδξνιηά Υαιθηδηθήο» θαη «Υαιθηδηθήο» ηνπ είδνπο Olea Europea. Οη ειηέο, πνπ 

παξάγνληαη απφ ηηο πνηθηιίεο απηέο ζηελ Υαιθηδηθή, ραξαθηεξίδνληαη απφ κεγάιν κέγεζνο 

θαξπνχ κε κεγάιε αλαινγία ζάξθαο πξνο ην ππξήλα, ιακπεξφ πξαζηλνθίηξηλν ρξψκα, ιεπηφ 

θξνπηψδεο άξσκα θαη γεχζε ειαθξψο πηθξή θαη απνπζία αίζζεζεο ιηπαξφηεηαο, ιφγσ ηεο 

πξνζαξκνγήο ησλ ειαηνδέληξσλ ζηηο ηδηαίηεξεο εδαθνθιηκαηηθέο ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο, αιιά 

θαη ησλ θαιιηεξγεηηθψλ ηερληθψλ πνπ εθαξκφδνπλ νη ειαηνπαξαγσγνί. 

Οη Πξάζηλεο Διηέο Υαιθηδηθήο δηαηίζεληαη ζε ηέζζεξεηο ηχπνπο: 

 Οιφθιεξεο ειηέο. 

 Δθππξελσκέλεο ειηέο. 

 Δθππξελσκέλεο γεκηζηέο ειηέο. Χο γέκηζε κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ακχγδαιν, 

θφθθηλε πηπεξηά, θαξφην, αγγνπξάθη θαη ζθφξδν θαη ην γέκηζκα γίλεηαη κε ηα ρέξηα. Σα 

πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε γέκηζε δελ κπνξνχλ λα μεπεξλνχλ ην 15 % ηνπ 

βάξνπο ησλ ειηψλ. 

 Σζαθηζηέο ειηέο. 

 ινη νη ηχπνη κπνξνχλ λα αξσκαηηζηνχλ κε ξίγαλε, ζπκάξη, θχιια δάθλεο ζέιηλν, 

ζθφξδν, θάππαξε θαη θφθθηλν πηπέξη. Σα αξσκαηηθά πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη δελ κπνξνχλ 

λα μεπεξλνχλ ην 2,5 % ηνπ βάξνπο ησλ ειηψλ. 

http://www.elies-ladikalamatiano.gr/olive/popkaipgetouladioukaiteselias/ieinaitaproiontapopepge.html
http://www.elies-ladikalamatiano.gr/olive/popkaipgetouladioukaiteselias/ieinaitaproiontapopepge.html
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 Ζ γεσγξαθηθή πεξηνρή απφ ηελ νπνία πξνέξρνληαη νη πξάζηλεο ειηέο Υαιθηδηθήο είλαη ν 

Ννκφο Υαιθηδηθήο, πνπ ζπλνξεχεη ΒΓ κε ην Ννκφ Θεζζαινλίθεο. Πεξηιακβάλεη γεσγξαθηθά 

ηελ ρεξζφλεζν ηεο Υαιθηδηθήο κε ην ραξαθηεξηζηηθφ ζρήκα ησλ ηξηψλ ρεξζνλήζσλ πιελ ηεο 

αλαηνιηθφηεξεο ρεξζνλήζνπ ηνπ Αγίνπ ξνπο, πνπ δελ νξηνζεηείηαη εληφο ηνπ Ννκνχ 

Υαιθηδηθήο, θαζψο είλαη απηνδηνίθεηε θνηλφηεηα. 

 Οη Πξάζηλεο Διηέο Υαιθηδηθήο θαιιηεξγνχληαη, επεμεξγάδνληαη θαη ζπζθεπάδνληαη εληφο 

ηνπ Ννκνχ Υαιθηδηθήο. Οη παξαγσγνί, θαζψο θαη νη ειαηψλεο είλαη θαηαγεγξακκέλνη ζην 

Διαηνθνκηθφ Μεηξψν ηνπ Ννκνχ, θαζψο θαη ζην Οινθιεξσκέλν χζηεκα Γηαρείξηζεο θαη 

Διέγρνπ θαη επηθαηξνπνηνχληαη θάζε έηνο. Ζ πνζφηεηα θαη ε πξνέιεπζε ηεο πξψηεο χιεο 

πηζηνπνηείηαη θάζε θνξά, θαηά ηελ παξάδνζε ζηηο κνλάδεο επεμεξγαζίαο κε ηηο επηβαιιφκελεο 

ινγηζηηθέο εγγξαθέο, φπνπ ηεξνχληαη θαη αληίζηνηρα κεηξψα παξαγσγψλ - πξνκεζεπηψλ. Κάζε 

κνλάδα επεμεξγαζίαο είλαη εγγεγξακκέλε κε ηελ επσλπκία ηεο θαη ηα ζηνηρεία έδξαο ζην νηθείν 

κεηξψν ηνπ Δκπνξηθνχ - Βηνκεραληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Υαιθηδηθήο θαζψο θαη ζην αληίζηνηρν 

κεηξψν ηνπ Οξγαληζκνχ Πιεξσκψλ θαη Διέγρνπ Κνηλνηηθψλ Δληζρχζεσλ Πξνζαλαηνιηζκνχ 

θαη Δγγπήζεσλ κε κνλαδηθφ θσδηθφ. 

 Πιένλ, νη εηηθέηεο ηεο πξνζηαηεπφκελεο νλνκαζίαο πξνέιεπζεο «Πξάζηλεο Διηέο 

Υαιθηδηθήο» θαη ηεο ζρεηηθήο ζήκαλζεο, πξέπεη λα επηηξέπνπλ ηελ εμαθξίβσζε ηεο πξνέιεπζεο 

θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πξντφληνο, έρνληαο ηηο παξαθάησ ελδείμεηο: 

1. Κσδηθφ αξηζκφ, πνπ απνηππψλεη ην έηνο παξαγσγήο, ηε κνλάδα επεμεξγαζίαο, ηελ 

παξηίδα θαη ηε κνλάδα ηειηθήο ζπζθεπαζίαο, εθφζνλ ε ηειηθή ζπζθεπαζία γίλεηαη απφ 

άιιε κνλάδα. 

2. Ζκεξνκελία ειάρηζηεο δηάξθεηαο δσήο ηνπ πξντφληνο, φηαλ πξφθεηηαη γηα ηειηθή 

ζπζθεπαζία. 

3. Λνγφηππν κε ηελ νλνκαζία ηνπ πξντφληνο κε ειιεληθνχο ή ιαηηληθνχο ραξαθηήξεο, ε 

νπνία πεξηβάιιεη ειιεηςνεηδή εηθφλα πεξηιακβάλνπζα ράξηε ηεο Υαιθηδηθήο. 

 ηαλ νη Πξάζηλεο Διηέο Υαιθηδηθήο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαγσγή πάζηαο 

επηηξέπεηαη ε ρξήζε ηεο έλδεημεο «Πάζηα απφ "Πξάζηλεο Διηέο Υαιθηδηθήο ΠΟΠ" », εθφζνλ 

γηα ηελ παξαζθεπή ηεο πάζηαο ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά «Πξάζηλεο Διηέο Υαιθηδηθήο» 

κε πξνζζήθε κφλν εμαηξεηηθά παξζέλνπ ειαηφιαδνπ έσο 7 %. http://www.paseges.gr/portal/  

 

 

 

http://www.paseges.gr/portal/
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 

 

4.1.   Παξαγωγή ειαηνιάδνπ ζηε Υαιθηδηθή 

  

 Ο λνκφο Υαιθηδηθήο είλαη έλαο απφ ηνπο λνκνχο ηνπ γεσγξαθηθνχ δηακεξίζκαηνο ηεο 

Μαθεδνλίαο θαη αλήθεη δηνηθεηηθά ζηελ πεξηθέξεηα ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. Ο λνκφο 

ζπλνξεχεη Β.ΒΓ. κε ην λνκφ Θεζζαινλίθεο θαη βξέρεηαη απφ ην αηγαίν πέιαγνο. Πεξηιακβάλεη 

γεσγξαθηθά ηελ ρεξζφλεζν ηεο Υαιθηδηθήο κε ην ραξαθηεξηζηηθφ ζρήκα ησλ ηξηψλ 

ρεξζνλήζσλ, εθηφο ηεο αλαηνιηθφηεξεο ρεξζνλήζνπ ηνπ Άγηνπ ξνπο πνπ ηειεί ζε εηδηθφ 

θαζεζηψο απηνδηνίθεζεο, θαζψο επίζεο νξεηλέο, εκηνξεηλέο πεξηνρέο θαη πεδηάδεο. Οη ειαηψλεο 

εθηείλνληαη ζε εδάθε κε πςφκεηξν κέρξη θαη ηα 700 κέηξα. Σν θιίκα ηεο παξνπζηάδεη κεηάβαζε 

απφ παξαζαιάζζην κεζνγεηαθφ ζηηο ρακειέο πεξηνρέο, ζε ρεξζαίν κεζνγεηαθφ ζηηο πςειφηεξεο 

θαη ζε πγξφ επεηξσηηθφ ζηηο πςειέο  πεξηνρέο (Έλσζε Αγξνηηθψλ πλεηαηξηζκψλ Υαιθηδηθήο). 

 ην λνκφ Υαιθηδηθήο ε ειηά είλαη  ην θπξηφηεξν γεσξγηθφ πξντφλ. Ζ θαιιηέξγεηα ηεο 

ζηεξίδεηαη ζε καθξφρξνλε παξάδνζε θαη εκπεηξία. χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Τπνπξγείνπ 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, ζήκεξα ζηνλ λνκφ θαιιηεξγνχληαη πεξίπνπ 4.000.000 

ειαηφδεληξα ησλ πνηθηιηψλ «Υαιθηδηθήο» θαη «Υνληξνιηά Υαιθηδηθήο» ζε έθηαζε πεξίπνπ 

21.000 εθηαξίσλ. Ζ Υαιθηδηθή δηαθξίλεηαη γηα ηελ κεγάιε παξαγσγή ηεο ζε ειηέο θαη 

ειαηφιαδν, ηα νπνία μερσξίδνπλ γηα ηελ γεχζε θαη ηελ πνηφηεηα ηνπο, ράξε ζην ηδηαίηεξν θιίκα 

θαη ηε κνξθνινγία ηνπ εδάθνπο. Σα ειαηφδεληξα ηεο Υαιθηδηθήο θαιιηεξγνχληαη  θπξίσο ρσξίο 

ρεκηθέο παξεκβάζεηο θαη νη ειηέο ηεο Υαιθηδηθήο κεηαπνηνχληαη κε θχξην ζθνπφ ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ θαηαλαισηψλ. Ζ πςειή ζξεπηηθή αμία θαη ε μερσξηζηή γεχζε ηεο ειηάο θαη 

ηνπ ειαηνιάδνπ ηεο Υαιθηδηθήο ηα έρνπλ θαζηεξψζεη σο έλα αλαπφζπαζην ζπζηαηηθφ ηεο 

κεζνγεηαθήο δηαηξνθήο. Οη θπξηφηεξεο πεξηνρέο παξαγσγήο είλαη ην ξνο Μειίησλ, νη θάκπνη 

ηνπ Πνιπγχξνπ θαη ηεο Οξκχιηαο, ηνπ Οιχλζνπ θαη ησλ Μνπδαληψλ, θαζψο θαη ε ρεξζφλεζνο 

ηνπ Άζσο, ε νπνία είλαη νξεηλή ρεξζφλεζνο ηεο Υαιθηδηθήο θαη ε αλαηνιηθφηεξε απφ ηηο ηξεηο. 

http://www.halkidiki.gov.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=18&Itemid=46  

 Χζηφζν, δελ είλαη γλσζηφ ζε πνιινχο φηη ε  θαιιηέξγεηα ηεο ειηάο ζηελ Υαιθηδηθή 

μεθίλεζε πξηλ 2.000 ρξφληα. Οη ειαηφκπινη πνπ έρνπλ βξεζεί ζηελ πεξηνρή ηεο Οιχλζνπ, ηεο 

ηζσλίαο θαη ηεο Καζζάλδξαο, ρξνλνινγνχληαη απφ ηνλ 3ν κέρξη ηνλ 6
ν
 αηψλα κ.Υ. χκθσλα κε 

ηνλ αξραηνιφγν Ησαθείκ Παπάγγειν, απφ ηα επξήκαηα πνπ ππάξρνπλ θαίλεηαη φηη ν πιεζπζκφο 

πνπ δνχζε ζηελ πεξηνρή ηελ πεξίνδν ηεο ξσκαηνθξαηίαο, δειαδή απφ ηνλ 1ν αη. π.Υ. κέρξη ηνλ 

http://www.halkidiki.gov.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=18&Itemid=46
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5ν αη. κ.Υ., είρε αλαπηχμεη έλαλ  εμειηγκέλν ηξφπν παξαγσγήο ειαηνιάδνπ.  Έρνπλ βξεζεί 

ειαηφκπινη θαηαζθεπαζκέλνη κε έλαλ ηππνπνηεκέλν ηξφπν, γεληθά παξαδεθηφ. Απνηεινχληαλ 

απφ θαθνεηδείο κπιφιηζνπο κε ιίζηλεο θνχπεο, φπνπ αιέζνληαλ ν ειαηνθαξπφο κε ηέηνην ηξφπν, 

ψζηε λα γίλεηαη εθζάξθσζε ηεο ειηάο θαη λα κε ζπάεη ην θνπθνχηζη, θαζψο ην θαιφ ειαηφιαδν 

γίλεηαη απφ ηνλ θαξπφ ηεο ειηάο ρσξίο ην θνπθνχηζη. Αλ απηφ ζπάζεη, ε πνηφηεηα ηνπ ιαδηνχ 

είλαη θαηψηεξε. Δθείλε ηελ επνρή, ε παξαγσγή ειαηνιάδνπ βνήζεζε ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε 

ηνπ ηφπνπ. Χζηφζν, αθνινχζεζε κηα καθξνρξφληα πεξίνδνο φπνπ ζηακάηεζε ε παξαγσγή ηεο 

ειηάο.     http://www.makthes.gr/news/reportage/34827  

 Ζ κεγάιε ειαηνθνκηθή αλάπηπμε ζηε Υαιθηδηθή έγηλε ηε δεθαεηία ηνπ 1970, φηαλ 

άξρηζαλ νη θάηνηθνη ηεο λα δεκηνπξγνχλ λένπο ζπζηεκαηηθνχο ειαηψλεο, φπνπ εθαξκφδνληαλ 

λέεο ηερληθέο θαη κέζνδνη παξαγσγήο, μεθηλψληαο απφ ηελ πεξηνρή ηνπ Άγηνπ Μάκα. ηηο κέξεο 

καο, ην κεγαιχηεξν ηκήκα ηεο αγξνηηθήο δξαζηεξηφηεηαο απνηειείηαη απφ ηελ παξαγσγή 

ειαηνιάδνπ θαη ειηάο. ήκεξα (2010), ν λνκφο ηεο Υαιθηδηθήο  είλαη απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο 

ζηελ παξαγσγή ειαηνιάδνπ, θαζψο ιεηηνπξγνχλ πεξίπνπ 38 ειαηνηξηβεία. Σν πξψην 

ειαηνηξηβείν δεκηνπξγήζεθε ζηελ Γεξαθηλή απφ ηνλ ηνχξθν Υαηδή Οζκάλ, ν νπνίνο έθεξε ηα 

κεραλήκαηα απφ ηελ κχξλε. ήκεξα δελ έρεη δηαζσζεί ηίπνηα απφ απηά, αθνχ έρνπλ 

κεηαηξαπεί ζε ηνπξηζηηθέο θαηνηθίεο.  http://www.makthes.gr/news/reportage/34827  

          

 

 

      Ο παξαθάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη ηα ειαηνηξηβεία θαη ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο ζην Ννκφ 

Υαιθηδηθήο.      

         Πίλαθαο ησλ ειαηνηξηβείσλ ζηελ Υαιθηδηθή: 

ΚΑΡΑΝΑΟ ΝΗΚΟΛΑΟ ΠΤΡΓΑΓΗΚΑ 

Δ.Α.. ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ ΚΑΑΝΓΡΑ 

ΑΓΡΟΣΗΚΟ ΔΛΑΗΟΤΡΓΗΚΟ ΤΝ. 

ΠΟΛΤΓΤΡΟΤ 
ΠΟΛΤΓΤΡΟ 

Δ.Α.. ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ ΝΔΑ ΜΟΤΓΑΝΗΑ 

http://www.makthes.gr/news/reportage/34827
http://www.makthes.gr/news/reportage/34827
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ΣΔΛΔΠΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΚΑΑΝΓΡΑ 

ΠΔΣΡΟΤ ΒΑΗΛΔΗΟ ΜΔΣΑΓΓΗΣΗ 

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΖ ΓΡΖΓΟΡΖ ΠΟΡΣΑΡΗΑ 

ΒΟΤΕΑ ΔΛΔΝΖ ΠΟΡΣΑΡΗΑ 

ΦΖΛΟΓΗΑΝΝΖ ΑΓΓΔΛΟ ΜΑΡΜΑΡΑ 

ΥΡΤΑΚΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΖΜΑΝΣΡΑ 

ΓΗΑΝΣΕΑΚΛΗΓΖ ΠΡΟΓΡΟΜΟ ΝΔΑ ΟΛΤΝΘΟ 

ΓΚΛΑΒΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΒΡΑΣΑ 

ΓΔΡΟΜΟΥΟΤ ΟΤΡΑΝΗΑ ΝΗΚΖΣΖ 

ΑΒΔΡΖ ΓΑΛΑΣΗΣΑ 

ΔΛΑΗΟΤΡΓΗΚΖ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ ΓΗΟΝΤΗΟΤ 

ΒΟΤΛΑΝΑ ΑΛΚΗΒΗΑΓΖ ΓΑΛΑΣΗΣΑ 

ΓΡΟΑ ΑΡΗΣΔΗΓΖ ΟΡΜΤΛΗΑ 

ΜΑΚΔΓΟΝΗΚΖ ΔΛΑΗΟΤΡΓΗΑ ΚΑΛΤΒΔ 

ΣΟΛΔΡΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ΖΜΑΝΣΡΑ 

ΒΑΗΡΑΜΗΓΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΓΗΟΝΤΗΟΤ 

ΑΝΑΓΝΧΣΟΤΓΖ  ΜΑΡΜΑΡΑ 

ΥΑΒΑΓΔΛΟ ΑΘΑΝΑΗΟ ΝΗΚΖΣΖ 

ΕΑΦΔΗΡΖ ΗΧΑΝΝΖ ΜΔΣΑΓΓΗΣΗ 

ΣΑΝΣΑΛΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΑΓΗΟΝ ΟΡΟ 

ΗΔΡΑ ΜΟΝΖ ΔΦΗΓΜΔΝΟΤ ΑΓΗΟΝ ΟΡΟ 

ΗΔΡΑ ΜΟΝΖ ΑΓΗΟΤ ΓΗΟΝΤΗΟΤ ΑΓΗΟΝ ΟΡΟ 

ΗΔΡΑ ΜΟΝΖ ΓΟΥΔΗΑΡΗΟΤ ΑΓΗΟΝ ΟΡΟ 
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ΓΚΛΑΒΑ ΠΔΣΡΟ  ΒΡΑΣΑ 

ΛΔΜΟΝΖ ΠΑΤΛΟ ΟΡΜΤΛΗΑ 

ΓΔΛΛΗΟ ΚΑΛΤΒΔ 

ΗΔΡΑ ΜΟΝΖ ΒΑΣΟΠΔΓΗΟΤ ΑΓΗΟΝ ΟΡΟ 

ΞΑΡΡΖ ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ ΓΟΜΑΣΗ 

                        (Γηεχζπλζε γεσξγίαο Ν.Μνπδαληψλ) 

4.1.1.  Παξαγωγή Αγνπξέιαηνπ 

 Ζ Υαιθηδηθή είλαη πξψηε ζηε παξαγσγή ειαηνιάδνπ κεηαμχ ησλ λνκψλ Θεζζαινλίθεο, 

Θξάθεο θαη Ζπείξνπ. Ζ παξαγσγή ηεο αλά έηνο ππνινγίδεηαη ζηνπο 10.000 ηφλνπο, εθ ησλ 

νπνίσλ νη 900 είλαη ην Αγνπξέιαην Υαιθηδηθήο.  

Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Αγνπξέιαηνπ είλαη ηα εμήο: 

 Υακειή νμχηεηα. 

 Έληνλν πξάζηλν ρξψκα, πνπ ζηε ζπλέρεηα κεηαηξέπεηαη ζε πξαζηλνθίηξηλν. 

 Λεπηή θαη επράξηζηε πηθξή θαη πηθάληηθε γεχζε θαη πηθξή επίγεπζε, φπνπ ην 

δηαθνξνπνηεί απφ ηα ππφινηπα αγνπξέιαηα. 

 Σν θξέζθν Αγνπξέιαην είλαη ειαθξά ζνιφ, πξάγκα πνπ δείρλεη ηηο ήπηεο ζπλζήθεο 

επεμεξγαζίαο ηνπ ειαηφθαξπνπ ζην ειαηνηξηβείν. 

Ζ δηαηήξεζε ηνπ αγνπξέιαηνπ γίλεηαη κε ηνπο αθφινπζνπο ηξφπνπο: 

 Με ηελ θαιιηέξγεηα γεγελψλ πνηθηιηψλ ηνπ ειαηφδεληξνπ, φπσο Υνλδξνιηά Υαιθηδηθήο 

πνπ θαιιηεξγνχληαη κφλν ζηελ πεξηνρή. 

 Με ηελ ζπζηεκαηηθή άξδεπζε, φηαλ ππάξρνπλ ειάρηζηεο βξνρνπηψζεηο πνπ δελ είλαη 

επαξθείο. 

 Με ηελ ζπγθνκηδή ηνπ πνπ μεθηλάεη απφ ηηο 15 επηεκβξίνπ, φπνπ είλαη ν θαξπφο πνπ 

ζπιιέγεηαη πξψηνο ζε φιε ηελ Διιάδα. 

 Με ηε ζπιινγή ηνπ κφλν κε ην ρέξη, ψζηε λα κελ πξνθιεζνχλ ηξαπκαηηζκνί ζηνλ θαξπφ 

πνπ ζα επεξεάζνπλ ηα νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Αγνπξέιαηνπ θαη 

επεξεάζνπλ ηελ πνηφηεηα ηνπ. 



68 
 

 Με ηελ γξήγνξε έθζιηςε ηνπ θαξπνχ ακέζσο κεηά ηελ ζπιινγή ηνπ, ψζηε λα κελ 

αλαπηπρζνχλ κηθξννξγαληζκνί θαη επεξεάζνπλ ην βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ 

Αγνπξέιαηνπ, πνπ είλαη ε ρακειή νμχηεηα ηνπ. 

 Με ηελ ζσζηή δηαρείξηζε θαηά ηελ απνζήθεπζε ηνπ ζε αλνμείδσηεο δεμακελέο, 

ηεξψληαο ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο. 

    (Έλσζε Αγξνηηθψλ πλεηαηξηζκψλ Υαιθηδηθήο) 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διαηνθνκηθή 

πεξίνδνο 

Παξαγωγή 

ειηάο ζε ηόλνπο 

γηα ιάδη 

Παξαγωγή 

ειαηνιάδνπ 

ζε ηόλνπο 

Παξαγωγή 

βξώζηκήο 

ειηάο ζε ηόλνπο 

πλνιηθή 

παξαγωγή 

ειηάο ζε 

ηόλνπο 

2003-2004 28500 5700 39374 67874 

2004-2005 36250 7250 53401 89651 

2005-2006 39500 7900 63990 103490 

2006-2007 24000 4048 45258 69258 

2007-2008 11250 2250 30144 41394 

2008-2009 27000 4746 47000 74000 
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ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ ΟΚΣΧΒΡΙΟ ΝΟΔΜΒΡΙΟ ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 

 

 

 

 

4.1.2  Σνπηθή Αλάπηπμε Υαιθηδηθήο 

 Ζ νηθνλνκία ηνπ λνκνχ ζηεξίδεηαη ζηελ γεσξγία, ζηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ ππφγεηνπ 

πινχηνπ θαη ηψξα ηειεπηαία θαη ζηνλ ηνπξηζκφ. Οη θαιιηεξγήζηκεο εθηάζεηο θαιχπηνπλ ην έλα 

ηξίην ηεο επηθάλεηαο ηνπ λνκνχ θαη απφ απηέο ην έλα φγδνν θαηαιακβάλεη ε ειαηνθαιιηέξγεηα  

ηε Υαιθηδηθή παξαηεξείηαη έληνλε δξαζηεξηφηεηα ζηνλ πξσηνγελή θαη δεπηεξνγελή ηνκέα. 

ηνλ πξσηνγελή ηνκέα απαζρνινχληαη πάλσ απφ 9.000 άηνκα, ελψ ζηνλ δεπηεξνγελή νη 

απαζρνινχκελνη θηάλνπλ ηηο  3.000.  

 Σν ήπην θιίκα ηεο πεξηνρήο θαη ε πςειή ειηνθάλεηα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ κνξθνινγία 

ηνπ εδάθνπο, δεκηνπξγνχλ έλα πεξηβάιινλ ηθαλφ λα δερζεί πνηθίιεο δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο 

κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα. ιεο απηέο νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πξσηνγελή 

ηνκέα ζπλαληψληαη, θαηά ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ, ζην θεληξηθφ θαη βφξεην ηκήκα ηνπ Ννκνχ, 

θαζψο ζην λφηην ζρεδφλ φινο ν πιεζπζκφο δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ηνπξηζκφ. 

 Ο γεσξγηθφο ραξαθηήξαο ηνπ λνκνχ δηθαηνινγεί ηνλ ζρεηηθά κεγάιν αξηζκφ γεσξγηθψλ 

κεηαπνηεηηθψλ κνλάδσλ. Σα πεξηζζφηεξα πξντφληα δηαηίζεληαη ζην εκπφξην απ‟ επζείαο απφ 

ηνπο ίδηνπο ηνπο παξαγσγνχο, κε ηελ κνξθή κε ηελ νπνία ιακβάλνληαη απφ ηε θχζε ή έρνληαο 

ππνζηεί, κεξηθά απφ απηά, κηα απιή κεηαπνίεζε θαη θάπνηα άιια κηα πεξαηηέξσ επεμεξγαζία. 

 Χζηφζν, ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, φζνλ αθνξά ηελ ηνπηθή αλάπηπμε, έρεη μεθηλήζεη κηα 

λέα πεξίνδνο κέζσ ησλ πξνγξακκάησλ πνπ έρνπλ ηεζεί ζε εθαξκνγή. 

 Έλα ζεκαληηθφ πξφγξακκα είλαη ην « Πξάζηλε Γξαρκή ΙΙ», ην νπνίν μεθίλεζε ηνλ 

Οθηψβξην ηνπ 2004 θαη νινθιεξψζεθε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2006. Σν έξγν απηφ ήηαλ κηα 

ζπληνληζκέλε πξσηνβνπιία, ε νπνία πινπνηήζεθε απφ 8 νξγαληζκνχο: ηνπηθνχο θνξείο, ηνπηθέο 

αξρέο, ηδησηηθέο εηαηξείεο θαη ηνπηθνχο ζπιινγηθνχο θνξείο, ππφ ην πξφγξακκα « LIFE 

Σππηθή πεξίνδνο ζπιινγήο γηα ηε 

παξαγωγή αγνπξέιαηνπ Υαιθηδηθήο  
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ENVIRONMENT». θνπφο ηνπ έξγνπ ήηαλ λα εληζρχζεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ 

παξαγσγψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ, ησλ βηνκεραληψλ ηξνθίκσλ θαη ησλ ηνπξηζηηθψλ 

θαηαιπκάησλ, ζπκβάιινληαο ηαπηφρξνλα ζηελ βηψζηκε αλάπηπμε ηνπ λνκνχ θαη ηελ πξνζηαζία 

ηνπ πεξηβάιινληνο. Σν έξγν απηφ σθέιεζε θπξίσο ηνπο: 

 Αγξνηηθνχο πλεηαηξηζκνχο, παξαγσγνχο αγξνηηθψλ πξντφλησλ 

 Βηνκεραλίεο-Βηνηερλίεο ηξνθίκσλ 

 Σνπξηζηηθά θαηαιχκαηα 

 Χζηφζν, ζεκαληηθά νθέιε πξνζθφκηζαλ ε Σνπηθή απηνδηνίθεζε Υαιθηδηθήο θαη ε 

ηνπηθή θνηλσλία. Γηα λα πεηχρεη ην ζθνπφ ηνπ ην έξγν, πινπνίεζε κηα ζεηξά δξάζεσλ γηα ηελ 

δηάρπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ, ηφζν ζε εζληθφ, φζν θαη ζε επξσπατθφ επίπεδν, πξνθεηκέλνπ 

λα πξνβάιεη ην βηψζηκν κνληέιν αλάπηπμεο ηεο Υαιθηδηθήο θαη λα εληζρχζεη ην ελδηαθέξνλ γηα 

ην ηνπηθφ ηνπξηζηηθφ πξντφλ θαη ηα ηνπηθά πξντφληα. Δπίζεο, θηλεηνπνίεζε ηηο ηνπξηζηηθέο 

επηρεηξήζεηο κε ηελ ηνπηθή γεσξγηθή παξαγσγή θαη ηελ βηνκεραλία ηξνθίκσλ.  

Οη βαζηθέο δξάζεηο ηνπ έξγνπ ήηαλ: 

 Σα εθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα κε ειεχζεξε είζνδν γηα ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ μελνδνρείσλ, 

ηνπο παξαγσγνχο αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη ηνπο βηνηέρλεο-βηνκεράλνπο ηξνθίκσλ, κε 

ζθνπφ ηελ ελεκέξσζε γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ πεξηβάιινληνο: επξσπατθφ νηθνινγηθφ 

ζήκα ζε ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα, ISO14001/EMAS ζε βηνκεραλίεο ηξνθίκσλ θαη 

Europgap, πξσηφθνιιν νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο θαιιηεξγεηψλ ζηελ αγξνηηθή 

παξαγσγή. 

 Ζ πινπνίεζε δξάζεσλ κε ηίηιν «ζπκκαρίεο». Οη πκκαρίεο είλαη δξάζεηο πνπ 

απνζθνπνχλ ζηε δεκηνπξγία ζπλεξγαζηψλ κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ ησλ ηξηψλ θιάδσλ 

θαη ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, κε νθέιε ηφζν ζηηο ίδηεο επηρεηξήζεηο φζν θαη ζπλνιηθά 

ζηελ ηνπηθή νηθνλνκία θαη ζην πεξηβάιινλ. ηηο δξάζεηο απηέο πεξηιακβάλνληαη ε 

ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ μελνδνρείσλ, ησλ παξαγσγψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη ησλ 

βηνηερληψλ ηξνθίκσλ γηα λα νξγαλσζνχλ εθδειψζεηο πξνψζεζεο ησλ ηνπηθψλ 

πξντφλησλ κε ηελ ζηήξημε ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, έλα ζρέδην δξάζεο γηα ηελ 

δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο αγξνηηθέο εξγαζίεο θαη ηα 

μελνδνρεία. 

 Ζ δηνξγάλσζε ελφο δηαγσληζκνχ, θαηά ηελ δηεμαγσγή ηνπ νπνίνπ ζα βξαβεπηνχλ 

επηρεηξήζεηο πνπ ζα ζεκεηψζνπλ αμηφινγεο πεξηβαιινληηθέο επηδφζεηο θαη ζα 

παξνπζηαζηνχλ ηα απνηειέζκαηα ησλ πηινηηθψλ δξάζεσλ ηνπ έξγνπ. 
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 Ζ εθαξκνγή κηαο ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηδφζεσλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ. 

 Οη δξάζεηο γηα ηελ πιεξνθφξεζε θαη ηελ ελεκέξσζε ησλ επηρεηξεκαηηψλ. 

 

http://www.epichal.gov.gr/c/portal_public/layout  

 

Σα αλακελφκελα απνηειέζκαηα ζηνπο ηξείο θιάδνπο (παξαγσγνί αγξνηηθψλ πξντφλησλ, 

βηνκεραλίεο ηξνθίκσλ θαη μελνδνρεία) είλαη ηα αθφινπζα: 

Οθέιε γηα ηνπο παξαγωγνύο: 

 Παξάγνπλ αζθαιή θαη πνηνηηθά πξντφληα 

 Έρνπλ πξφζβαζε ζηε δηεζλή αγνξά 

 Βειηηψλνπλ ηελ εηθφλα ηνπο ζηελ αγνξά κέζσ ηεο πηνζέηεζεο ελφο πεξηβαιινληηθνχ 

πξνθίι 

 Πξνσζνχλ επθνιφηεξα ηα πξντφληα ηνπο ζηελ αγνξά, ζε αληίζεζε κε ηνπο παξαγσγνχο 

πνπ δελ είλαη πηζηνπνηεκέλνη 

 Μπνξνχλ λα απεπζπλζνχλ ζε θαηαλαισηέο πνπ είλαη πεξηβαιινληηθά επαίζζεηνη 

Οθέιε γηα ηηο βηνκεραλίεο ηξνθίκωλ: 

 Βειηίσζε ηεο εηθφλαο, ηεο νξγάλσζεο θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο 

 Δίζνδνο ζε λέεο αγνξέο 

 Τπνθίλεζε ηνπ πξνζσπηθνχ 

 Βειηησκέλε ζπλεξγαζία κε ηηο αξρέο 

 Διαρηζηνπνίεζε αηπρεκάησλ 

Οθέιε γηα ηα μελνδνρεία: 

 Απνθηνχλ ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο θαη γλψζεηο θαη ελζσκαηψλνπλ ζηε ιεηηνπξγία ηνπο ηηο 

πιένλ ζχγρξνλεο αξρέο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ βηψζηκε αλάπηπμε 

 Απνθηνχλ έλα επηπξφζζεην «εξγαιείν marketing»,ην νπνίν ζπκβάιιεη ζηελ πξνζέγγηζε 

πειαηψλ κε πςειφηεξε πεξηβαιινληηθή επαηζζεζία 

Άιια νθέιε απφ ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ είλαη: 

 Ζ βειηησκέλε πεξηβαιινληηθά απφδνζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θιάδσλ 

http://www.epichal.gov.gr/c/portal_public/layout
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 Ζ ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ην έξγν θαη ηα πξντφληα ηεο Υαιθηδηθήο ησλ επηζθεπηψλ ζε 

παξαπάλσ απφ 17 δηαθνξεηηθέο ρψξεο, κέζσ ηεο δηαλνκήο ηνπ πξνσζεηηθνχ πιηθνχ ζε 3 

γιψζζεο θαη ηελ νξγάλσζε εθδειψζεσλ γηα ηελ πξνψζεζε ηνπηθψλ πξντφλησλ 

       (Δπηκειεηήξην Υαιθηδηθήο) 

 

 Έλα δεχηεξν πξφγξακκα είλαη ην LEADER Υαιθηδηθήο, ην νπνίν μεθίλεζε 31 Μαξηίνπ 

ην 2011 θαη ζα ηειεηψζεη ην 2015. Οη θπξηφηεξνη ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη:  

 Ζ αχμεζε ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ησλ γεσξγηθψλ θαη δαζνθνκηθψλ πξντφλησλ 

 Ζ δηαθνξνπνίεζε πξνο κε γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

 Ζ ζηήξημε δεκηνπξγίαο θαη αλάπηπμεο κηθξψλ επηρεηξήζεσλ 

 Ζ ελζάξξπλζε ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζε βαζηθέο ππεξεζίεο γηα ηελ νηθνλνκία θαη 

ηνλ αγξνηηθφ πιεζπζκφ 

Σν κέηξν γηα ηελ «αχμεζε ηεο αμίαο ησλ αγξνηηθψλ θαη δαζνθνκηθψλ πξντφλησλ» έρεη σο ζηφρν 

λα εληζρχζεη ην θξέαο, ην γάια, ηα πνπιεξηθά, ην κέιη, ηα δψα, ηα δεκεηξηαθά, ηνλ νίλν, ηα 

νπσξνθεπεπηηθά θαη ηα ειαηνχρα πξντφληα. 

 ζνλ αθνξά ηα ειαηνθνκηθά πξντφληα έρεη σο ζθνπφ λα : 

 Να εθζπγρξνλίζεη ηα ειαηνηξηβεία, κε ή ρσξίο ηελ κεηεγθαηάζηαζε ηνπο , κε 

πξνηεξαηφηεηα απηά πνπ επεμεξγάδνληαη βηνινγηθή πξψηε χιε 

 Να ζπγρσλεχζεη ειαηνηξηβεία 

 Να ηδξχζεη ειαηνηξηβεία απνθιεηζηηθά κε βηνινγηθή πξψηε χιε 

 Να γίλεη εθζπγρξνληζκφο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε ηππνπνηεηεξίσλ, ζπζθεπαζηεξίσλ 

ειαηνιάδνπ, ρσξίο αχμεζε ηεο δπλακηθφηεηαο 

 Να ηδξχζεη θαη λα επεθηείλεη ηα ηππνπνηεηήξηα ειαηνιάδνπ γηα ηελ παξαγσγή 

εκπνξεχζηκσλ θαη πνηνηηθψλ ζπζθεπαζηψλ, κε ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο πξνζηηζέκελεο 

αμίαο 

http://www.oikonomotexniki.com/index.php?option=com_content&view=article&id=288&Itemi

d=219  

 

 

http://www.oikonomotexniki.com/index.php?option=com_content&view=article&id=288&Itemid=219
http://www.oikonomotexniki.com/index.php?option=com_content&view=article&id=288&Itemid=219
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4.2.    Παξαγωγή ειαηνιάδνπ ζηελ Διιάδα 

 Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη ην ειαηφιαδν ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ θαηαλαιψλεηαη ζηηο 

ρψξεο πνπ παξάγεηαη. ε απηφ ζπληειεί θπξίσο ε καθξαίσλε ζπλήζεηα ζηα ηδηαίηεξα 

νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ειαηνιάδνπ ησλ πιεζπζκψλ ησλ ρσξψλ παξαγσγήο θαη ε 

απνδνρή ηεο πςειήο δηαηηεηηθήο ηνπ αμίαο. Ζ ρψξα καο, ε νπνία έξρεηαη ηξίηε ζηνλ θφζκν ζε 

παξαγσγή ειαηφιαδνπ, κεηά ηελ Ηζπαλία θαη ηελ Ηηαιία, κε κέζν φξν παξαγσγήο 300,000 

ηφλνπο ειαηφιαδνπ πνπ πξνέξρνληαη απφ 110,000 δέληξα. Δμάγεη πεξηζζφηεξν απφ ην 50% ηεο 

παξαγσγήο ηεο θαιχπηνληαο πεξίπνπ ην 16% ηεο παγθφζκηαο παξαγσγήο θαη παξνπζηάδεη ηε 

κεγαιχηεξε θαηαλάισζε, ζε δηεζλέο επίπεδν. Θα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ε θαηαλάισζε 

ειαηφιαδνπ, ζηα δηάθνξα δηακεξίζκαηα ηεο ρψξαο καο, θπκαίλεηαη ζεκαληηθά θαη είλαη 

κεγαιχηεξε ζηηο ειαηνθνκηθέο πεξηνρέο . 

 Τπάξρνπλ πεξίπνπ 686.000 παξαγσγνί πνπ αζρνινχληαη κε ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ειηάο. 

Σν ειαηφιαδν ζπλεηζθέξεη 13% ζην αθαζάξηζην εγρψξην πξντφλ θαη 46,5% ζην αθαζάξηζην 

γεσξγηθφ πξντφλ (Θέξηνο, 2005) 

 Ζ Κξήηε θαη ε Πεινπφλλεζνο αληηπξνζσπεχνπλ ην 66% ηεο ζπλνιηθήο εγρψξηαο 

παξαγσγήο ειαηνιάδνπ, ελψ ζηηο ίδηεο πεξηνρέο θαιιηεξγείηαη ην 52% ησλ ειαηφδεληξσλ. Ζ 

Μαθεδνλία, ε Θξάθε, ε Θεζζαιία θαη ε Ήπεηξνο παξάγνπλ ην 6,91% ηεο ζπλνιηθήο 

παξαγσγήο. Ο λνκφο Μεζζελίαο θαη ν λνκφο Ζξαθιείνπ είλαη νη θπξηφηεξεο ειαηνπαξαγσγηθέο 

πεξηνρέο, θαζψο παξάγνπλ ην 15,9% θαη 13,4% αληίζηνηρα ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο 

ειαηνιάδνπ. 

 Σν εηζφδεκα ησλ Διιήλσλ ειαηνπαξαγσγψλ κεηψζεθε ηα ηειεπηαία ρξφληα, πξάγκα πνπ 

νθείιεηαη ζε ειιηπή πνιηηηθή γηα ην ειαηφιαδν. ηηο κέξεο καο, ε θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα είλαη 

ε εμήο: 

1. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηεο παξαγσγήο δηαθηλείηαη ρχκα θαη έηζη απφ ηνπο 120.000 ηφλνπο 

κφλν νη 10.000 εμάγνληαη ηππνπνηεκέλνη. 

2. Ζ νξγάλσζε γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ ειαηνιάδνπ ζηε δηεζλή αγνξά είλαη ειιηπήο. 

3. πλερψο κεηψλεηαη ε ηηκή ηνπ παξαγσγνχ σο 25% ζε ζρέζε κε ηηο ηηκέο ησλ 

ειαηνπαξαγσγψλ ηεο Ηηαιίαο. 

4. Γελ ππάξρεη ζσζηή δηαθήκηζε θαη πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ ζε λέεο αγνξέο. 

5. Παξαηεξνχληαη θαηλφκελα λνζείαο κε ζπνξέιαηα, ιφγσ δηαθίλεζεο ηνπ ειαηνιάδνπ 

ρχκα. 
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πλεπψο, γηα λα βειηησζεί ε φιε θαηάζηαζε, ε ειατθή πνιηηηθή ζα πξέπεη: 

1. Να πξνζηαηεχζεη ηνλ θαηαλαισηή απφ ηε λνζεία ηνπ ειαηνιάδνπ 

2. Να απμήζεη ηηο εμαγσγέο ηππνπνηεκέλνπ ειαηνιάδνπ ζηε δηεζλή αγνξά 

3. Να αμηνπνηήζεη ην παξζέλν ειαηφιαδν θαη λα πξνσζήζεη ην βηνινγηθφ ειαηφιαδν (ΠΟΠ 

θαη ΠΓΔ) 

4. Να πξνβιέπεη απζηεξέο θπξψζεηο γηα ηνπο παξαβάηεο ζηελ ζπλνιηθή παξαγσγή θαη ζηε 

λνζεία 

5. Να δεκηνπξγήζεη ζπλεηαηξηζηηθέο νξγαλψζεηο ζηνλ ειαηνθνκηθφ ηνκέα 

(Θέξηνο, 2005) 

 

 

4.3.    Παξαγωγή ειαηνιάδνπ ζηελ Δπξώπε 

 Ζ Δπξψπε κε 500 εθ. πεξίπνπ δέληξα έρεη πεξηζζφηεξα απφ ηα ¾ ηεο παγθφζκηαο 

παξαγσγήο θαη αθνινπζείηαη κε 13% απφ ηελ Αζία, κε 8% απφ ηελ Αθξηθή θαη 3% απφ ηελ 

Ακεξηθή (Θέξηνο, 2005). 

Πίλαθαο 2.1. Έθηαζε ειαηψλσλ θαη αξηζκφο δέληξσλ ζηελ Δπξψπε. 

α/α Υψξα Έθηαζε Αξηζκφ Γέληξσλ 

1 Ηζπαλία 2.340.000 200.000.000 

2 Ηηαιία 2.250.000 185.000.000 

3 Διιάδα 670.000 133.000.000 

4 Κχπξνο 12.800 2.450.000 

5 Λνηπή Δπξψπε 1.203.000 62.150.000 

 χλνιν Δπξψπεο 6.475.800 582.600.000 

 Δδψ θαη ρηιηεηίεο, ε ειηά είλαη ην θαη' εμνρήλ δέληξν ηνπ κεζνγεηαθνχ ρψξνπ, ε νπνία 

ζπλππάξρεη κε ηνπο ιανχο ηεο Μεζνγείνπ, έρεη ζπλδεζεί κε ηελ θαζεκεξηλφηεηα θαη ηηο 

ζπλήζεηέο ηνπο θαη, έρνληαο μεπεξάζεη ηα φξηα ηνπ ηνπίνπ, έρεη αθήζεη ηα ίρλε ηεο ζε φινπο 

ηνπο πνιηηηζκνχο πνπ αλαπηχρζεθαλ ζηα παξάιηα ηεο. 
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Πίλαθαο 2.2. Ζ παξαγσγή ηνπ ειαηνιάδνπ ζηηο ρψξεο ηεο ιεθάλεο ηεο Μεζνγείνπ. 

α/α Υψξα Πνζνζηφ 

1 Ηζπαλία 33% 

2 Ηηαιία 23% 

3 Διιάδα 17% 

4 Πνξηνγαιία 8% 

5 Σπλεζία 8% 

6 Σνπξθία 5% 

         (Θέξηνο, 2005) 

 Σν 97% ηεο παγθφζκηαο παξαγσγήο ειαηνιάδνπ παξάγεηαη ζηε ιεθάλε ηεο Μεζνγείνπ. 

Σν ειαηφιαδν θαηαλαιψλεηαη θπξίσο ζηηο ρψξεο ηεο Μεζνγείνπ φπνπ παξάγεηαη θαη φρη 

πεξηζζφηεξν απφ 5% ηεο παξαγσγήο ησλ παξακεζνγείσλ πεξηνρψλ ζηέιλεηαη εθηφο απηήο ηεο 

πεξηνρήο. ηνπο θαηαλαισηέο ησλ κε ειαηνπαξαγσγψλ πεξηνρψλ δελ αξέζεη ε γεχζε ηνπ 

ειαηνιάδνπ, γη‟ απηφ θαη πξνηηκνχλ ηα θζελφηεξα θπηηθά έιαηα. Έηζη ην εμσηεξηθφ εκπφξην ηνπ 

ειαηνιάδνπ είλαη κηθξφ ζε ζχγθξηζε κε άιια πξντφληα (Θέξηνο, 2005). 

 Ο παξαγσγηθφο ηνκέαο ειαηνιάδνπ ζηελ Δπξψπε αληηκεησπίδεη ζήκεξα αξθεηέο πηέζεηο 

γηα εμεχξεζε λέσλ κεζφδσλ παξαγσγήο. Παξά ηελ αχμεζε ηεο παγθφζκηαο θαηαλάισζεο, ιφγσ 

ηεο αλαγλψξηζεο ησλ επεξγεηηθψλ απνηειεζκάησλ ηνπ ειαηνιάδνπ ζηελ πγεία, άιιεο 

παξαγσγηθέο ρψξεο φπσο ε Σνπξθία, ε πξία θαη ε Σπλεζία κπαίλνπλ δπλακηθά ζηελ αγνξά θαη 

εληζρχνπλ ηνλ αληαγσληζκφ, απεηιψληαο ηε θπξίαξρε ζέζε ησλ Δπξσπαίσλ παξαγσγψλ. 

 Δπίζεο, κε ηελ βηνκεραληθή παξαγσγή ειαηνιάδνπ παξάγνληαη κεγάιεο πνζφηεηεο 

ξππνγφλσλ ππνπξντφλησλ, ηα νπνία θηάλνπλ ηνπο 5,8 εθ. ηφλνπο ην ρξφλν. Απηφ δεκηνπξγεί 

ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ζηα ειαηνηξηβεία, ελψ παξάιιεια έρνπλ απμεζεί αξθεηά νη ιεηηνπξγηθέο 

δαπάλεο κεηά θπξίσο απφ δηάθνξα ζθάλδαια ζρεηηθά κε ηα απνξξίκκαηα ηεο ειαηνπνίεζεο, 

φπνπ ηα ειαηνηξηβεία αλαγθάδνληαη πιένλ λα πιεξψλνπλ γηα ηελ απνκάθξπλζε ηνπ ππξήλα, αληί 

λα πσινχλ πνζφηεηεο ζε ππξελειαηνπξγεία γηα ηελ εμαγσγή ππξελειαίνπ. 

http://www.resolive.com/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=56&la

ng=el  

 Δπηπξφζζεηα, ε θαιιηέξγεηα ησλ ειαηνδέληξσλ παξάγεη κεγάιεο πνζφηεηεο μχινπ απφ ην 

θιάδεκα ησλ δέληξσλ, νη νπνίεο ζπρλά παξαβιέπνληαη θαη αληηκεησπίδνληαη σο απνξξίκκαηα. 

http://www.resolive.com/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=56&lang=el
http://www.resolive.com/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=56&lang=el
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Με απηφ ηνλ ηξφπν απμάλνληαη νη δαπάλεο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ, θαηαιήγνληαο 

ζε ζεκαληηθή νηθνλνκηθή θαη πεξηβαιινληηθή επηβάξπλζε. Σα ηειεπηαία ρξφληα, ε θαηάζηαζε 

δπζθνιεχεη απφ ην θφζηνο παξαγσγήο, ην νπνίν απμήζεθε ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ ηηκψλ ηεο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, απνιχησο απαξαίηεηεο γηα ηελ παξαγσγή. Οη εθπξφζσπνη απφ φια ηα 

εκπιεθφκελα κέξε ζπκθψλεζαλ γηα ηελ αλάγθε εμεχξεζεο πην βηψζηκσλ κεζφδσλ παξαγσγήο 

ιακβάλνληαο ππφςε ηηο πεξηβαιινληηθέο επηηαγέο, ρσξίο φκσο λα ακεινχλ θαη ηελ 

παξαγσγηθφηεηα. 

 Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θαηάζηαζεο, νη επηρεηξήζεηο επηρεηξνχλ λα πξνρσξήζνπλ ζε 

κηα νινθιεξσκέλε θαη πξαθηηθή πξνζέγγηζε ηνπ πξνβιήκαηνο: Ζ πνζφηεηα ππνιεηκκάησλ 

μπιείαο θαη, ππνιεηκκάησλ ειαηνηξηβείσλ κπνξεί λα απνηειέζεη φθεινο κε ηνπο θαηάιιεινπο 

ρεηξηζκνχο δίλνληαο πξντφληα, φπσο α) κεζάλην, πδξνγφλν θαη κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα 

(δηεξγαζία εμαέξσζεο), β) κεζάλην (κέζσ αλαεξφβηαο ρψλεπζεο), ή γ) λα ρξεζηκνπνηεζεί 

απεπζείαο ζηελ θαχζε. Γηα φια ηα παξαπάλσ, ην έξγν Resolive ζηνρεχεη ζηελ επίηεπμε ησλ εμήο 

ζηφρσλ: 

 Να θαζνξηζηνχλ νη ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο γηα ηελ εθαξκνγή ιχζεσλ αλαλεψζηκεο 

ελέξγεηαο ζηνρεπφκελεο ζηνλ ηνκέα ηεο ειαηνπνίεζεο.  

 Να εληζρπζεί ε αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ Δπξσπατθνχ ειαηνθνκηθνχ ηνκέα κέζσ ηεο 

ρξήζεο πςεινχ επηπέδνπ ηερλνινγηψλ. 

 Ζ πξαγκαηνπνίεζε ζεκαληηθνχ αξηζκνχ εξγαζηεξηαθψλ πεηξακάησλ αλαεξφβηαο 

ρψλεπζεο γηα ηελ βειηηζηνπνίεζε ησλ πθηζηάκελσλ ηερλνινγηψλ παξαγσγήο βηναεξίνπ. 

 Ζ ζπγθέληξσζε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ελαιιαθηηθέο ηερλνινγίεο αλαλεψζηκεο 

ελέξγεηαο. 

 Μείσζε ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ δηαδηθαζίαο ειαηνπνίεζεο, έρνληαο ππφςε ηε δεδνκέλε 

ζπλερή αχμεζε ζηελ ηηκή ηεο ελέξγεηαο. 

 πγθέληξσζε ηεο ππάξρνπζαο ηερλνγλσζίαο ζρεηηθά κε κεζφδνπο αμηνπνίεζεο 

απνβιήησλ ηεο ειαηνπνίεζεο θαη κεηάδνζε απηήο.  

 Γεκηνπξγία θαηαιφγνπ κε θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα λα ππάξρνπλ άκεζα δηαζέζηκεο 

ζπκβνπιέο γηα ηελ θαηαιιειφηεηα εθαξκνγήο ηεο θάζε κεζφδνπ. 

 Δηζρψξεζε ησλ Δπξσπαίσλ παξαγσγψλ ειαηνιάδνπ ζηελ αγνξά παξαγσγήο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο 

 Ηθαλνπνίεζε ησλ ζχγρξνλσλ αλαγθψλ γηα αχμεζε ηεο βησζηκφηεηαο ηνπ Δπξσπατθνχ 

αγξνηηθνχ ρψξνπ κε ηελ πινπνίεζε ιχζεσλ πνπ παξάγνπλ ζεκαληηθφ φθεινο  απφ ηα 

απφβιεηα. 
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http://www.resolive.com/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=56&la

ng=el  

 Χζηφζν, ππάξρεη εκπεηξία ζε εξεπλεηηθφ επίπεδν ζρεηηθά κε ηηο δηάθνξεο κεζφδνπο 

αμηνπνίεζεο ησλ απνβιήησλ ησλ ειαηνηξηβείσλ γηα παξαγσγή ελέξγεηαο, αιιά είλαη επηηαθηηθή 

ε αλάγθε γηα εκπεξηζηαησκέλε κειέηε ησλ απαηηνχκελσλ παξακέηξσλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο 

ζε πξαγκαηηθά δεδνκέλα, κηαο θαη νη θαιιηεξγεηηθέο πξαθηηθέο δηαθέξνπλ θαηά πνιχ απφ ρψξα 

ζε ρψξα ζηελ Δπξψπε. 

 ηελ Ηζπαλία, ε ζπλνιηθή επηθάλεηα ησλ ειαηνδέληξσλ είλαη πεξίπνπ 2.200.000 εθηάξηα. 

Σα πξνεγνχκελα ρξφληα, ππήξμαλ ζεκαληηθέο επελδχζεηο ζηελ εθκεράληζε ησλ ειαηνηξηβείσλ, 

κε απνηέιεζκα ζεκαληηθφο αξηζκφο απφ ηνπο παξαδνζηαθνχο κχινπο λα αληηθαηαζηαζνχλ κε 

λέα ζπζηήκαηα, κεγάινπ φγθνπ θαη ζπλερνχο ξνήο κε θπγνθεληξηθφ ζχζηεκα γηα ην δηαρσξηζκφ 

ηνπ ειαηνιάδνπ απφ ηνλ ειαηφθαξπν, επηηπγράλνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν θαιχηεξεο απνδφζεηο. 

Σα πεξηζζφηεξα ειαηνηξηβεία είλαη ζπλεηαηξηζηηθά θαη έηζη, ε χπαξμε κεγάισλ ειαηψλσλ 

επεξεάδεη ζεκαληηθά ηνλ ηνκέα. ήκεξα, ππάξρνπλ πεξίπνπ 1.700 ιεηηνπξγηθά ειαηνηξηβεία, ζε 

ζχγθξηζε κε ηηο 400.000 εθκεηαιιεχζεηο. 

 Αληίζεηα, ζηελ Ηηαιία, ελψ ν αξηζκφο ησλ ειαηνηξηβείσλ θπκαίλεηαη ζηηο 5.000 κε 6.000, 

πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο απφ απηά ιεηηνπξγεί παξαδνζηαθά. Ζ 

θαιιηεξγνχκελε έθηαζε είλαη ζπλνιηθά 1.430.589 εθηάξηα, θαη αληηζηνηρεί ζε 998.219 

παξαγσγνχο. 

 Ζ Διιάδα θαη ε Πνξηνγαιία ραξαθηεξίδνληαη γηα ην κηθξφ κέγεζνο ησλ 

εθκεηαιιεχζεσλ, θαζψο θαη γηα ηελ δηαξθή πξνζπάζεηα γηα εθζπγρξνληζκφ. ηελ Πνξηνγαιία 

γίλεηαη πξνζπάζεηα, κέζσ ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, γηα 

ηελ βειηίσζε ηνπ ειαηνιάδνπ ζηελ αγνξά θαη γηα ηελ δεκηνπξγία εηηθεηψλ κε ηελ νλνκαζία 

πξνέιεπζεο ηνπ. Απφ ηελ άιιε, ε Διιάδα δηαθξίλεηαη γηα ηηο πνιπάξηζκεο, κηθξνχ κεγέζνπο, 

νηθνγελεηαθέο εθκεηαιιεχζεηο, νη νπνίεο πνηθίινπλ ηφζν ζε κέγεζνο, φζν θαη ζε είδνο 

δξαζηεξηφηεηαο. Τπνινγίδεηαη φηη ιεηηνπξγνχλ 2.786 κνλάδεο, απφ ηηο νπνίεο, ην 30% 

ιεηηνπξγνχλ παξαδνζηαθά. Σα ηειεπηαία ρξφληα έρεη αξρίζεη ζηελ Διιάδα, ε θηλεηνπνίεζε γηα 

ηε ζέζπηζε λνκνζεζίαο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ κε ηε ρξήζε θνκπνζηνιηπάζκαηνο απφ 

ηα απφβιεηα ησλ ειαηνηξηβείσλ. 

 Σν έξγν Resolive, ην νπνίν πξνηείλεη ηε ρξήζε ησλ ηερλνινγηψλ, ζα νδεγήζεη ζε 

απνθεληξσκέλεο ιχζεηο γηα ηνλ ηνκέα ηεο ειαηνπαξαγσγήο, θαζηζηψληαο ηνπο παξαγσγνχο θαη 

http://www.resolive.com/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=56&lang=el
http://www.resolive.com/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=56&lang=el
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ηηο ελψζεηο ηνπο αλεμάξηεηνπο απφ ζπγθεληξσκέλα ελεξγεηαθά ζπζηήκαηα. Με ηε ζηξαηεγηθή 

ηεο ζπλερνχο αχμεζεο ζηελ ηηκή ηεο ελέξγεηαο, ηα ειαηνηξηβεία ζα παξάγνπλ ελέξγεηα θαη ζα 

θαιχπηνπλ ηηο ελεξγεηαθέο ηνπο αλάγθεο ζηηο πεξηφδνπο πςειήο θαηαλάισζεο, εμνηθνλνκψληαο 

ζεκαληηθά πνζά, πξάγκα πνπ ζα έρεη άκεζα απνηειέζκαηα ζηελ βειηίσζε ηεο ζέζεο ησλ 

εμαγσγψλ ηνπ επξσπατθνχ ειαηφιαδνπ. 

 Παξάιιεια, ζα ζπκβάιιεη ζηελ απφθηεζε πξφζζεηνπ εηζνδήκαηνο απφ ηηο πσιήζεηο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. ήκεξα, ε ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη απφ ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο 

ελέξγεηαο σθειείηαη απφ κηα πξνλνκηαθή θαηάζηαζε, ε νπνία είλαη επηδνηνχκελε απφ θξαηηθέο 

εληζρχζεηο. Μεγάινο αξηζκφο ειαηνπαξαγσγηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ θαη ειαηνηξηβείσλ ζηελ 

Δπξψπε ζα κπνξέζνπλ λα εηζρσξήζνπλ ζε απηή ηε λέα αγνξά κεηά ηελ επηηπρή πινπνίεζε ηνπ 

έξγνπ. 

http://www.resolive.com/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=56&la

ng=el 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 

 

ΔΜΠΔΙΡΙΚΗ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΣΗ ΥΑΛΚΙΓΙΚΗ 

 

 5.1.    ηόρνο ηεο Έξεπλαο 

 

 Ζ έξεπλα απηή πξαγκαηνπνηήζεθε κε βαζηθφ ζθνπφ ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ απφ 

ηηο ειαηνπαξαγσγηθέο επηρεηξήζεηο ηεο Υαιθηδηθήο θαη ηελ ιήςε ζηνηρείσλ γηα ηελ δηαδηθαζία 

παξαγσγήο ειαηνιάδνπ θαη κε επηκέξνπο ζηφρνπο ηηο απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ 

πξννπηηθή αχμεζεο ησλ πσιήζεσλ, ηελ άπνςε γηα ηηο ζπλεηαηξηζηηθέο πξσηνβνπιίεο, ηηο 

πξαθηηθέο πνπ είλαη θηιηθέο γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηα ζπζηήκαηα πνηφηεηαο.  

 

5.2.   Σξόπνο πιινγήο ηνηρείωλ- Πεξηγξαθή εξωηεκάηωλ 

 Ζ έξεπλα δηεμήρζε ππφ κνξθή ζπλέληεπμεο, κε κηα ζεηξά εξσηήζεσλ, κέζα απφ ηηο 

νπνίεο κπνξεί λα δηαθαλεί ην πξνθίι ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ππάξρνπλ ζην θιάδν. Ζ ζπλέληεπμε 

είλαη έλα απφ ηα βαζηθφηεξα εξγαιεία ηεο πνηνηηθήο κεζφδνπ. Πξφθεηηαη γηα ηελ 

αιιειεπίδξαζε, ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ πξνζψπσλ, πνπ θαζνδεγείηαη απφ ηνλ εξεπλεηή ή 

εξσηψληα κε ζηφρν ηελ απφζπαζε πιεξνθνξηψλ ζρεηηδφκελσλ κε ην αληηθείκελν ηεο έξεπλαο 

(Cohen & Manion, 1992).  Βαζηθφ εξγαιείν ηεο είλαη ε ζπλνκηιία πνπ ιακβάλεη ρψξα κεηαμχ 

δπν πξνζψπσλ. Έλα βαζηθφ ζηνηρείν πνπ ηε δηαθνξνπνηεί απφ κηα απιή ζπδήηεζε είλαη φηη 

απνηειεί ην βαζηθφ εξγαιείν ηεο έξεπλαο, έλαο έκκεζνο ηξφπνο ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ 

αλαθνξηθά κε ηηο αληηιήςεηο θαη ηα «πηζηεχσ» ησλ αλζξψπσλ πνπ εξσηψληαη. Έλα δεχηεξν 

ζηνηρείν είλαη πσο νη ζπλεληεχμεηο θαηεπζχλνληαη απφ ηνλ εξεπλεηή θαηά έλα κεγάιν πνζνζηφ 

(Tuckman, 1972).  

 χκθσλα κε ηελ Κπξηαδή, ε ζπλέληεπμε ζε βάζνο αθνξά έλα ζχλνιν γεληθψλ 

εξσηήζεσλ ζε ζέκαηα κε ζπγθεθξηκέλε ζεηξά πνπ ν εξεπλεηήο έρεη πξνθαζνξίζεη θαη ηνλ 

«πξσηαγσληζηηθφ» ξφιν ηνλ θαηέρεη ν εξσηψκελνο, κε ηελ παξνπζία ηνπ εξεπλεηή σο 

βνεζεηηθή θαη δηαθξηηά θαζνδεγεηηθή (Κπξηαδή, 1998).  
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 χκθσλα κε ηνλ Φηιία, «ε ζπλέληεπμε είλαη ην απνηέιεζκα θάπνηνπ είδνπο 

κεζνδνινγηθήο ζηξαηεγηθήο» θαη «ε πιεξνθνξία πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ δπν 

ζπλεηδεηνπνηήζεσλ» (Φηιίαο, 1993). Οη δπν ζπλεηδεηνπνηήζεηο αλήθνπλ ζηνλ εξεπλεηή θαη ζην 

ππνθείκελν. Οη ζπλεληεχμεηο θαηά ηνλ πξνεγνχκελν ζπγγξαθέα ρσξίδνληαη ζε δνκεκέλεο, κε 

δνκεκέλεο, άκεζεο ή έκκεζεο, επαλαιακβαλφκελεο, θιηληθέο θαη ζε βάζνο. 

 ηελ πεξίπησζε ηεο παξνχζαο έξεπλαο, επξφθεηην γηα δνκεκέλε ζπλέληεπμε, φπνπ 

δεηήζεθε απφ ηνλ εξσηψκελν λα απαληήζεη ζε πξνθαζνξηζκέλεο εξσηήζεηο, νη νπνίεο είραλ 

ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ θαη πεξηερφκελν. ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδεηαη ε κεζνδνινγία πνπ 

αθνινπζήζεθε πξνθεηκέλνπ λα δηεμαρζεί απηή ε έξεπλα, θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ 

αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ πνπ ιήθζεθαλ. 

 Οη εξσηήζεηο νη νπνίεο επηιέρηεθαλ γηα ηελ έξεπλα ζηνρεχνπλ ζε θαίξηα δεηήκαηα πνπ 

απαζρνινχλ ηνλ θιάδν ζηελ  πεξηνρή ηεο Υαιθηδηθήο. Οη εξσηήζεηο απηέο απεπζχλνληαη ζε 

επαγγεικαηίεο ηνπ ρψξνπ (ειαηνπαξαγσγνί, ρνλδξέκπνξνη). Ο αξηζκφο ησλ εξσηήζεσλ είλαη 22 

εθ ησλ νπνίσλ νη πξψηεο έμη αλαθέξνληαη ζηνλ εξσηψκελν θαη ηελ επηρείξεζε θαη νη ππφινηπεο 

16 ζηελ επηρείξεζε. Οη εξσηήζεηο είλαη πνιιαπιψλ απαληήζεσλ κε ηε δπλαηφηεηα 

ζπκπιήξσζεο θάπνηνπ επηπξφζζεηνπ ζηνηρείνπ ζε ζπληνκία.  

 Ζ πξψηε εξψηεζε δεηά ην είδνο ηεο επηρείξεζεο, δειαδή αλ είλαη ζπλεηαηξηζκφο ή 

ειαηνηξηβείν , ελψ ε δεχηεξε θαη ε ηξίηε, ηελ νλνκαζία θαη ηελ πεξηνρή ηεο επηρείξεζεο. Ζ 

ηέηαξηε εξψηεζε δεηά ηα ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο θαη ε πέκπηε ηνλ αξηζκφ ησλ 

αηφκσλ πνπ απαζρνινχληαη ζε απηή. Ζ έθηε εξψηεζε δηεξεπλά ηνπο ηνκείο ζηνπο νπνίνπο 

δξαζηεξηνπνηείηαη ε επηρείξεζε, δειαδή αλ αζρνιείηαη κε ηελ παξαγσγή ειαηνιάδνπ, ηελ 

παξαγσγή βξψζηκεο ειηάο, ηελ απνζήθεπζε ηνπ ειαηνιάδνπ, θαζψο θαη κε ηελ δηαλνκή θαη ηελ 

πψιεζε ηνπ. 

  Ζ έβδνκε εξψηεζε δηεξεπλά ηελ πξνέιεπζε ησλ πξψησλ πιψλ, δειαδή αλ νη ειηέο 

πξνέξρνληαη απφ ηδηφθηεηεο ή κε θαιιηέξγεηεο ή αλ εηζάγνληαη απφ άιιε πφιε/ρψξα. ηελ 

φγδνε εξψηεζε δεηείηαη απφ ηνλ εξσηψκελν λα επηιέμεη εθείλα ηα ραξαθηεξηζηηθά, φπσο γεχζε, 

νζκή, ζπζθεπαζία, νμχηεηα θαη ηηκή ,πνπ θάλνπλ ηα δηθά ηνπο πξντφληα λα μερσξίδνπλ απφ ηα 

αληαγσληζηηθά πξντφληα. ηελ επφκελε εξψηεζε δεηείηαη ην πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

ζπζθεπαζία ηνπ ειαηνιάδνπ, δειαδή πιαζηηθφ, γπαιί, αλνμείδσην θαη tetra pak.  

 ηε δέθαηε εξψηεζε δηεξεπλάηαη ην πνπ δηαθηλνχληαη ηα πξντφληα θαη ζε πνην πνζνζηφ, 

φπσο ζνχπεξ κάξθεη, θαθεηέξηεο θαη εζηηαηφξηα, μελνδνρεία ή απεπζείαο ζηνλ θαηαλαισηή. Ζ 

ελδέθαηε εξψηεζε δεηά απφ ηνλ εξσηψκελν αλ ε επηρείξεζε παξάγεη άιια πξντφληα απφ 
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ειαηφιαδν, ελψ ε δσδέθαηε εξψηεζε θαη ε δέθαηε ηξίηε, εάλ ε επηρείξεζε εθαξκφδεη θάπνην 

ζχζηεκα πνηφηεηαο ή ην ειαηφιαδν πνπ παξάγεη πηζηνπνηείηαη κε ηελ έλδεημε ΠΟΠ. Ζ δέθαηε 

ηέηαξηε δεηά αλ ε επηρείξεζε δηαζέηεη δηθφ ηεο απνζεθεπηηθφ ρψξν θαη πφζα ηεηξαγσληθά 

κέηξα, ελψ ε επνκέλε εξψηεζε δεηά αλ ε επηρείξεζε δηαζέηεη δηθφ ηεο κέζν κεηαθνξάο  γηα ηελ 

δηαλνκή ησλ πξντφλησλ. Ζ δέθαηε έθηε εξψηεζε δηεξεπλά αλ ε επηρείξεζε εμάγεη ηα πξντφληα 

ηεο, θαη αλ λαη, ζε πνηεο ρψξεο θαη ηη πνζνζηφ, ελψ ε επφκελε δεηά ην πνζνζηφ ησλ εζφδσλ πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ. Ζ δέθαηε φγδνε δεηά απφ ηνλ εξσηψκελν λα 

εθθέξεη άπνςε ζρεηηθά κε ην αλ ε επηρείξεζε ρξεζηκνπνηεί πξαθηηθέο θηιηθέο πξνο ην 

πεξηβάιινλ γηα ηελ παξαγσγή ησλ πξντφλησλ ηνπο, ελψ ε επφκελε εξψηεζε δεηά αλ 

ιακβάλνληαη κέηξα γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ. 

  Ζ εηθνζηή εξψηεζε δεηά ηελ άπνςε ηνπ εξσηψκελνπ, γηα ην αλ πηζηεχεη πσο ε Πνιηηεία 

ηνπο παξαθηλεί ζε ζρέζε κε ην πεξηβάιινλ θαη αλ ηνπο πξνζηαηεχεη ζε ζρέζε κε ηηο ηηκέο 

πψιεζεο ζηνπο εκπφξνπο. Ζ εηθνζηή πξψηε εξψηεζε απεπζχλεηαη ζηα άηνκα πνπ εξγάδνληαη ζε 

ειαηνηξηβείν, γηα ην αλ ζα κπνξνχζαλ λα είλαη κέιε ελφο ζπλεηαηξηζκνχ θαη γηα πνην ιφγν. Ζ 

ηειεπηαία εξψηεζε δεηά ηλ άπνςε ηνπ εξσηψκελνπ, εάλ πηζηεχεη πσο ππάξρνπλ πξννπηηθέο γηα 

ηελ αχμεζε ησλ πσιήζεσλ ηνπ ειαηνιάδνπ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Υαιθηδηθήο. 

 

5.3.     Γείγκα 

 ηα πιαίζηα ηεο εκπεηξηθήο δηεξεχλεζεο γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ε 

έξεπλα δηεμήρζε ζε 11 ειαηνπαξαγσγηθέο επηρεηξήζεηο απφ ηηο 40 επηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ 

ζηε Υαιθηδηθή, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Γηεχζπλζεο Γεσξγίαο Μνπδαληψλ, νη νπνίεο 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ παξαγσγή θαη ζηελ δηαθίλεζε ηνπ ειαηνιάδνπ. Ζ αξρηθή επαθή έγηλε 

κε 20 επηρεηξήζεηο, επεηδή νη ππφινηπεο επηρεηξήζεηο ήηαλ θιεηζηέο, ιφγσ επνρηθφηεηαο. Ζ 

ιεηηνπξγία ηνπο, σο επί ην πιείζηνλ, μεθηλάεη αξρέο Οθηψβξε θαη ηειεηψλεη ζηα κέζα 

Γεθεκβξίνπ. Απφ ηηο 20 επηρεηξήζεηο, κφλν νη 11 έδεημαλ πξνζπκία λα αθηεξψζνπλ ιίγα ιεπηά 

γηα λα απαληήζνπλ ζηηο εξσηήζεηο, απφ ηηο νπνίεο νη 8 είλαη ειαηνηξηβεία θαη νη 3 ζπλεηαηξηζκνί 

(Γηάγξακκα 1).  Οη επηρεηξήζεηο απηέο αλήθνπλ είηε ζηελ παξαγσγή ηνπ ειαηνιάδνπ, σο 

παξαγσγνί, είηε ζηελ εκπνξία απηνχ σο ρνλδξέκπνξνη.  
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Γηάγξακκα 5.1.  

 

 Απφ ην παξαπάλσ δηάγξακκα δηαθαίλεηαη φηη ην 70% ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη 

ειαηνηξηβεία, ελψ ην 30% είλαη ζπλεηαηξηζκνί. 

 

5.4.     Υξόλνο Γηεμαγωγήο Έξεπλαο 

 

 Ζ έξεπλα ηνπ εκπεηξηθνχ απηνχ κέξνπο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο πξαγκαηνπνηήζεθε ζην 

λνκφ Υαιθηδηθήο  θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα 4 κελψλ (Γεθέκβξηνο 2010- Απξίιηνο 2011). 

 

5.5.     Απνηειέζκαηα αλά επηρείξεζε  

 

5.5.1.    Δπηρείξεζε Βαϊξακίδε 

 ην πξψην κέξνο ηεο ζπλέληεπμεο, ν εξσηψκελνο απάληεζε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ 

ηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο επηρείξεζεο. Αξρηθά, εξσηήζεθε γηα ην είδνο ηεο επηρείξεζεο, ηελ 

πεξηνρή ζηελ νπνία βξίζθεηαη θαη ηα ρξφληα ιεηηνπξγίαο θαη απάληεζε φηη είλαη ειαηνηξηβείν, 

βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή Γηνλπζίνπ θαη ιεηηνπξγεί 81 ρξφληα. ηελ επφκελε εξψηεζε γηα ην πφζα 

άηνκα απαζρνιεί, απάληεζε φηη απαζρνινχληαη 4 άηνκα, ελψ ζηελ εξψηεζε γηα ην πνηα είλαη ε 
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αζρνιία ηεο επηρείξεζεο, είπε πσο ε επηρείξεζε αζρνιείηαη κε ηελ παξαγσγή ειαηνιάδνπ θαη 

βξψζηκεο ειηάο, κε ηελ απνζήθεπζε ηνπ ειαηνιάδνπ θαη ηελ δηαλνκή ηνπ. 

 ην δεχηεξν κέξνο ηεο ζπλέληεπμεο, ν εξσηψκελνο απάληεζε ζηηο εξσηήζεηο πνπ 

αθνξνχλ ηα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο επηρείξεζεο. ηελ εξψηεζε γηα ην απφ πνχ πξνέξρνληαη 

νη πξψηεο χιεο, απάληεζε φηη πξνέξρνληαη απφ ηδηφθηεηεο θαιιηέξγεηεο, ελψ ζηελ εξψηεζε γηα 

ην πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ θάλνπλ ηα δηθά ηνπο πξντφληα λα ππεξηεξνχλ απφ ηα 

αληαγσληζηηθά, έδσζε ηελ απάληεζε πσο ηα πξντφληα ηνπο μερσξίδνπλ γηα ηελ γεχζε, ηελ νζκή, 

ηελ νμχηεηα θαη ηελ ζπζθεπαζία θαη φηη ε ζπζθεπαζία πνπ ρξεζηκνπνηνχλ γηα ην ειαηφιαδν 

είλαη ηα αλνμείδσηα δνρεία. ζνλ αθνξά ηελ εξψηεζε γηα ην πνπ δηαθηλνχλ ηα πξντφληα ηνπο 

θαη ζε ηη πνζνζηφ, ν εξσηψκελνο απάληεζε φηη ην 90% πεγαίλεη απεπζείαο ζηνλ θαηαλαισηή 

θαη ην 10% ζηα μελνδνρεία, ελψ ζηελ εξψηεζε γηα ηνλ αλ παξάγνπλ άιια πξντφληα κε πξψηε 

χιε ην ειαηφιαδν, ε απάληεζε ηνπ ήηαλ πσο δελ παξάγνπλ άιια πξντφληα. ηελ εξψηεζε εάλ 

εθαξκφδνπλ θάπνην ζχζηεκα πνηφηεηαο, απάληεζε πσο εθαξκφδνπλ ην ISO 22000 θαη επίζεο, 

ην ειαηφιαδν πνπ παξάγνπλ πηζηνπνηείηαη κε ηελ έλδεημε ΠΟΠ. Δπίζεο, ζηελ  εξψηεζε γηα ην 

αλ ε επηρείξεζε δηαζέηεη δηθφ ηεο απνζεθεπηηθφ ρψξν, ν εξσηψκελνο απάληεζε πσο δηαζέηνπλ 

δηθφ ηνπο απνζεθεπηηθφ ρψξν 500 η.κ. πεξίπνπ, ελψ ζηελ εξψηεζε εάλ ρξεζηκνπνηνχλ ηδηφθηεην 

κέζν κεηαθνξάο γηα ηελ δηαλνκή ησλ πξντφλησλ, απάληεζε πσο δηαζέηνπλ δηθφ ηνπο κέζν. 

 ηελ εξψηεζε γηα ηελ εμαγσγή ησλ πξντφλησλ, ν εξσηψκελνο έδσζε ηελ απάληεζε πσο 

εμάγνπλ ηα πξντφληα ηνπο ζηελ Ηζπαλία ζε πνζνζηφ 60%, ζηελ Ηηαιία 40% θαη ζηελ Γεξκαλία 

20%, ελψ ζηελ εξψηεζε ζε πνην πνζνζηφ πξνέξρνληαη ηα έζνδα ζαο απφ ηελ Διιάδα θαη ην 

εμσηεξηθφ, απάληεζε φηη ην 20% ησλ εζφδσλ ηνπο πξνέξρνληαη απφ ηελ Διιάδα θαη ην 80% απφ 

ην εμσηεξηθφ. 

  ηελ επφκελε εξψηεζε, φπνπ δεηήζεθε ε άπνςε ηνπ εξσηψκελνπ γηα ηνλ αλ 

ρξεζηκνπνηνχλ πξαθηηθέο θηιηθέο γηα ην πεξηβάιινλ γηα ηελ παξαγσγή ησλ πξντφλησλ ηνπο, ε 

άπνςε ηνπ ήηαλ πσο ρξεζηκνπνηνχλ θηιηθέο πξαθηηθέο , αιιά φρη επαξθείο, ελψ ζηελ επφκελε 

εξψηεζε γηα ηελ ιήςε κέηξσλ γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ, απάληεζε πσο ιακβάλνπλ ηα 

απαξαίηεηα κέηξα. ηελ ζπλέρεηα, φζνλ αθνξά ηελ άπνςε ηνπ γηα ην αλ ε Πνιηηεία ηνπο 

παξαθηλεί ζε ζρέζε κε ην πεξηβάιινλ, απάληεζε φηη ηνπο παξαθηλεί ιίγν θαη φηη επίζεο δελ ηνπο 

πξνζηαηεχεη ζε ζρέζε κε ηηο ηηκέο πψιεζεο ζηνπο εκπφξνπο. ηελ εξψηεζε γηα ην αλ ζα 

κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ κέιε ζπλεηαηξηζκνχ, ε απάληεζε ήηαλ αξλεηηθή, ιφγσ ηνπ φηη δελ 

ππάξρεη πλεχκα ζπλεξγαζίαο, είλαη πνιχπινθν, δηφηη ππάξρεη πνηθηιία παξαγσγψλ κε 

δηαθνξεηηθά κεγέζε θαη επίζεο είλαη πνιχ επηθπιαθηηθνί κε απηά πνπ αθνχγνληαη ζηελ Διιάδα 

πεξί δπζιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ.   
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 ηελ ηειεπηαία εξψηεζε, γηα ην αλ πηζηεχεη πσο ππάξρνπλ πξννπηηθέο γηα ηελ αχμεζε 

ησλ πσιήζεσλ ηνπ ειαηνιάδνπ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Υαιθηδηθήο, έδσζε ηελ απάληεζε φηη 

ππάξρεη κηα κηθξή πεξίπησζε, ίζσο κέηξηα κε θαιχηεξε δηαθήκηζε, κε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο 

ζηελ επεμεξγαζία ηνπ πξντφληνο, κε ηελ εθαξκνγή ζπζηεκάησλ πνηφηεηαο, κε ηε ζπκβνιή απφ 

ην εκπφξην γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ θαη ιίγν κε ηηο ζπλεξγαζίεο πνιιψλ κηθξψλ παξαγσγψλ. 

 

5.5.2.   Δπηρείξεζε Σνιεξή 

 

 ην πξψην κέξνο ηεο ζπλέληεπμεο, ν εξσηψκελνο απάληεζε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ 

ηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο επηρείξεζεο. Αξρηθά, εξσηήζεθε γηα ην είδνο ηεο επηρείξεζεο, ηελ 

πεξηνρή ζηελ νπνία βξίζθεηαη θαη ηα ρξφληα ιεηηνπξγίαο θαη απάληεζε φηη είλαη ειαηνηξηβείν, 

βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή ήκαληξα θαη ιεηηνπξγεί 42 ρξφληα. ηελ επφκελε εξψηεζε γηα ην πφζα 

άηνκα απαζρνιεί, απάληεζε φηη απαζρνινχληαη 5 άηνκα, ελψ ζηελ εξψηεζε γηα ην πνηα είλαη ε 

αζρνιία ηεο επηρείξεζεο, είπε πσο ε επηρείξεζε αζρνιείηαη κε ηελ παξαγσγή ειαηνιάδνπ θαη 

βξψζηκεο ειηάο θαη κε ηελ πψιεζε ηνπ ειαηνιάδνπ. 

 ην δεχηεξν κέξνο ηεο ζπλέληεπμεο, ν εξσηψκελνο απάληεζε ζηηο εξσηήζεηο πνπ 

αθνξνχλ ηα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο επηρείξεζεο. ηελ εξψηεζε γηα ην απφ πνχ πξνέξρνληαη 

νη πξψηεο χιεο, απάληεζε φηη πξνέξρνληαη απφ ηδηφθηεηεο θαιιηέξγεηεο, ελψ ζηελ εξψηεζε γηα 

ην πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ θάλνπλ ηα δηθά ηνπο πξντφληα λα ππεξηεξνχλ απφ ηα 

αληαγσληζηηθά, έδσζε ηελ απάληεζε πσο ηα πξντφληα ηνπο μερσξίδνπλ γηα ηελ γεχζε, ηελ νζκή 

θαη ηελ νμχηεηα θαη φηη ε ζπζθεπαζία πνπ ρξεζηκνπνηνχλ γηα ην ειαηφιαδν είλαη ηα αλνμείδσηα 

θαη ηα πιαζηηθά δνρεία. ζνλ αθνξά ηελ εξψηεζε γηα ην πνπ δηαθηλνχλ ηα πξντφληα ηνπο θαη ζε 

ηη πνζνζηφ, ν εξσηψκελνο απάληεζε φηη ην 70% πεγαίλεη απεπζείαο ζηνλ θαηαλαισηή, ην 20% 

ζηα εζηηαηφξηα θαη ην 10% ζηα ζνχπεξ κάξθεη, ελψ ζηελ εξψηεζε γηα ηνλ αλ παξάγνπλ άιια 

πξντφληα κε πξψηε χιε ην ειαηφιαδν, ε απάληεζε ηνπ ήηαλ πσο δελ παξάγνπλ άιια πξντφληα. 

ηελ εξψηεζε εάλ εθαξκφδνπλ θάπνην ζχζηεκα πνηφηεηαο, απάληεζε πσο εθαξκφδνπλ ην ISO 

22000 θαη πσο ην ειαηφιαδν πνπ παξάγνπλ δελ πηζηνπνηείηαη κε ηελ έλδεημε ΠΟΠ. Δπίζεο, ζηελ  

εξψηεζε γηα ην αλ ε επηρείξεζε δηαζέηεη δηθφ ηεο απνζεθεπηηθφ ρψξν, ν εξσηψκελνο απάληεζε 

πσο δηαζέηνπλ δηθφ ηνπο απνζεθεπηηθφ ρψξν 300 η.κ. πεξίπνπ, ελψ ζηελ εξψηεζε εάλ 

ρξεζηκνπνηνχλ ηδηφθηεην κέζν κεηαθνξάο γηα ηελ δηαλνκή ησλ πξντφλησλ, απάληεζε πσο 

δηαζέηνπλ δηθφ ηνπο κέζν. 
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 ηελ εξψηεζε γηα ηελ εμαγσγή ησλ πξντφλησλ, ν εξσηψκελνο έδσζε ηελ απάληεζε πσο 

εμάγνπλ ηα πξντφληα ηνπο ζηελ Ηηαιία  ζε πνζνζηφ 60%, ελψ ζηελ εξψηεζε ζε πνην πνζνζηφ 

πξνέξρνληαη ηα έζνδα ζαο απφ ηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ, απάληεζε φηη ην 40% ησλ εζφδσλ 

ηνπο πξνέξρνληαη απφ ηελ Διιάδα θαη ην 60% απφ ην εμσηεξηθφ. ηελ επφκελε εξψηεζε, φπνπ 

δεηήζεθε ε άπνςε ηνπ εξσηψκελνπ γηα ηνλ αλ ρξεζηκνπνηνχλ πξαθηηθέο θηιηθέο γηα ην 

πεξηβάιινλ γηα ηελ παξαγσγή ησλ πξντφλησλ ηνπο, ε άπνςε ηνπ ήηαλ πσο ρξεζηκνπνηνχλ 

ζίγνπξα θηιηθέο πξαθηηθέο, ελψ ζηελ επφκελε εξψηεζε γηα ηελ ιήςε κέηξσλ γηα ηελ δηαρείξηζε 

ησλ απνβιήησλ, απάληεζε πσο ιακβάλνπλ ηα απαξαίηεηα κέηξα. ηελ ζπλέρεηα, φζνλ αθνξά 

ηελ άπνςε ηνπ γηα ην αλ ε Πνιηηεία ηνπο παξαθηλεί ζε ζρέζε κε ην πεξηβάιινλ, απάληεζε φηη 

δελ ηνπο παξαθηλεί θαη φηη επίζεο δελ ηνπο πξνζηαηεχεη ζε ζρέζε κε ηηο ηηκέο πψιεζεο ζηνπο 

εκπφξνπο. ηελ εξψηεζε γηα ην αλ ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ κέιε ζπλεηαηξηζκνχ, ε 

απάληεζε ήηαλ αξλεηηθή, ιφγσ ηνπ φηη είλαη κηθξέο κνλάδεο κε κηθξή παξαγσγή θαη δελ 

βιέπνπλ ηδηαίηεξα νθέιε, είλαη πνιχπινθν, δηφηη ππάξρεη πνηθηιία παξαγσγψλ κε δηαθνξεηηθά 

κεγέζε θαη επίζεο απαηηνχληαη ζεκαληηθά θεθάιαηα.  

 ηελ ηειεπηαία εξψηεζε, γηα ην αλ πηζηεχεη πσο ππάξρνπλ πξννπηηθέο γηα ηελ αχμεζε 

ησλ πσιήζεσλ ηνπ ειαηνιάδνπ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Υαιθηδηθήο, έδσζε ηελ απάληεζε φηη 

ππάξρεη κηα κηθξή πεξίπησζε, κε πνιχ θαιχηεξε δηαθήκηζε, κέηξηα κε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο 

ζηελ επεμεξγαζία ηνπ πξντφληνο, κε ηελ εθαξκνγή ζπζηεκάησλ πνηφηεηαο, κε ηε ζπκβνιή απφ 

ην εκπφξην γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ θαη ιίγν κε ηηο ζπλεξγαζίεο πνιιψλ κηθξψλ παξαγσγψλ. 

 

5.5.3.   Δπηρείξεζε Υαβαδέινπ 

 

 ην πξψην κέξνο ηεο ζπλέληεπμεο, ν εξσηψκελνο απάληεζε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ 

ηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο επηρείξεζεο. Αξρηθά, ξσηήζεθε γηα ην είδνο ηεο επηρείξεζεο, ηελ 

πεξηνρή ζηελ νπνία βξίζθεηαη θαη ηα ρξφληα ιεηηνπξγίαο θαη απάληεζε φηη είλαη ειαηνηξηβείν, 

βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή Νηθήηε θαη ιεηηνπξγεί 47 ρξφληα. ηελ επφκελε εξψηεζε γηα ην πφζα 

άηνκα απαζρνιεί, απάληεζε φηη απαζρνινχληαη 6 άηνκα, ελψ ζηελ εξψηεζε γηα ην πνηα είλαη ε 

αζρνιία ηεο επηρείξεζεο, είπε πσο ε επηρείξεζε αζρνιείηαη κε ηελ παξαγσγή ειαηνιάδνπ θαη 

βξψζηκεο ειηάο, κε ηελ απνζήθεπζε ηνπ ειαηνιάδνπ θαη ηε πψιεζε ηνπ. 

 ην δεχηεξν κέξνο ηεο ζπλέληεπμεο, ν εξσηψκελνο απάληεζε ζηηο εξσηήζεηο πνπ 

αθνξνχλ ηα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο επηρείξεζεο. ηελ εξψηεζε γηα ην απφ πνχ πξνέξρνληαη 

νη πξψηεο χιεο, απάληεζε φηη πξνέξρνληαη απφ ηδηφθηεηεο θαιιηέξγεηεο, ελψ ζηελ εξψηεζε γηα 
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ην πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ θάλνπλ ηα δηθά ηνπο πξντφληα λα ππεξηεξνχλ απφ ηα 

αληαγσληζηηθά, έδσζε ηελ απάληεζε πσο ηα πξντφληα ηνπο μερσξίδνπλ γηα ηελ γεχζε, ηελ νζκή, 

ηελ νμχηεηα θαη ηελ ζπζθεπαζία θαη φηη ε ζπζθεπαζία πνπ ρξεζηκνπνηνχλ γηα ην ειαηφιαδν 

είλαη ηα αλνμείδσηα θαη ηα πιαζηηθά δνρεία. ζνλ αθνξά ηελ εξψηεζε γηα ην πνπ δηαθηλνχλ ηα 

πξντφληα ηνπο θαη ζε ηη πνζνζηφ, ν εξσηψκελνο απάληεζε φηη ην 80% πεγαίλεη απεπζείαο ζηνλ 

θαηαλαισηή θαη ην 20% ζηα εζηηαηφξηα, ελψ ζηελ εξψηεζε γηα ηνλ αλ παξάγνπλ άιια πξντφληα 

κε πξψηε χιε ην ειαηφιαδν, ε απάληεζε ηνπ ήηαλ πσο δελ παξάγνπλ άιια πξντφληα. ηελ 

εξψηεζε εάλ εθαξκφδνπλ θάπνην ζχζηεκα πνηφηεηαο, απάληεζε πσο εθαξκφδνπλ ην HACCP 

θαη επίζεο ην ειαηφιαδν πνπ παξάγνπλ πηζηνπνηείηαη κε ηελ έλδεημε ΠΟΠ. Δπίζεο, ζηελ  

εξψηεζε γηα ην αλ ε επηρείξεζε δηαζέηεη δηθφ ηεο απνζεθεπηηθφ ρψξν, ν εξσηψκελνο απάληεζε 

πσο δηαζέηνπλ δηθφ ηνπο απνζεθεπηηθφ ρψξν 300 η.κ. πεξίπνπ, ελψ ζηελ εξψηεζε εάλ 

ρξεζηκνπνηνχλ ηδηφθηεην κέζν κεηαθνξάο γηα ηελ δηαλνκή ησλ πξντφλησλ, απάληεζε πσο 

δηαζέηνπλ δηθφ ηνπο κέζν. 

 ηελ εξψηεζε γηα ηελ εμαγσγή ησλ πξντφλησλ, ν εξσηψκελνο έδσζε ηελ απάληεζε πσο 

εμάγνπλ ηα πξντφληα ηνπο ζηελ Ηζπαλία ζε πνζνζηφ 30%, ζηελ Ηηαιία 60% θαη ζηε Κίλα 10%, 

ελψ ζηελ εξψηεζε ζε πνην πνζνζηφ πξνέξρνληαη ηα έζνδα ζαο απφ ηελ Διιάδα θαη ην 

εμσηεξηθφ, απάληεζε φηη ην 20% ησλ εζφδσλ ηνπο πξνέξρνληαη απφ ηελ Διιάδα θαη ην 80% απφ 

ην εμσηεξηθφ. ηελ επφκελε εξψηεζε, φπνπ δεηήζεθε ε άπνςε ηνπ εξσηψκελνπ γηα ηνλ αλ 

ρξεζηκνπνηνχλ πξαθηηθέο θηιηθέο γηα ην πεξηβάιινλ γηα ηελ παξαγσγή ησλ πξντφλησλ ηνπο, ε 

άπνςε ηνπ ήηαλ πσο ρξεζηκνπνηνχλ θηιηθέο πξαθηηθέο, ελψ ζηελ επφκελε εξψηεζε γηα ηελ 

ιήςε κέηξσλ γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ, απάληεζε πσο ιακβάλνπλ ηα απαξαίηεηα 

κέηξα. ηελ ζπλέρεηα, φζνλ αθνξά ηελ άπνςε ηνπ γηα ην αλ ε Πνιηηεία ηνπο παξαθηλεί ζε ζρέζε 

κε ην πεξηβάιινλ, απάληεζε φηη δελ ηνπο παξαθηλεί θαη φηη επίζεο δελ ηνπο πξνζηαηεχεη ζε 

ζρέζε κε ηηο ηηκέο πψιεζεο ζηνπο εκπφξνπο. ηελ εξψηεζε γηα ην αλ ζα κπνξνχζαλ λα 

απνηειέζνπλ κέιε ζπλεηαηξηζκνχ, ε απάληεζε ήηαλ αξλεηηθή, ιφγσ ηνπ φηη δελ ππάξρεη πλεχκα 

ζπλεξγαζίαο, απαηηείηαη νξγάλσζε θαη δελ έρνπλ θακία ζρεηηθή ελεκέξσζε απφ ηελ Πνιηηεία.

  

 ηελ ηειεπηαία εξψηεζε, γηα ην αλ πηζηεχεη πσο ππάξρνπλ πξννπηηθέο γηα ηελ αχμεζε 

ησλ πσιήζεσλ ηνπ ειαηνιάδνπ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Υαιθηδηθήο, έδσζε ηελ απάληεζε φηη 

ππάξρεη κηα κηθξή πεξίπησζε, ίζσο κέηξηα κε θαιχηεξε δηαθήκηζε, κε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο 

ζηελ επεμεξγαζία ηνπ πξντφληνο, κε ηελ εθαξκνγή ζπζηεκάησλ πνηφηεηαο, κε  ηηο ζπλεξγαζίεο 

πνιιψλ κηθξψλ παξαγσγψλ θαη ιίγν κε ηε ζπκβνιή απφ ην εκπφξην γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ. 
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5.5.4.   Δπηρείξεζε Υξπζάθε 

 

 ην πξψην κέξνο ηεο ζπλέληεπμεο, ν εξσηψκελνο απάληεζε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ 

ηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο επηρείξεζεο. Αξρηθά, εξσηήζεθε γηα ην είδνο ηεο επηρείξεζεο, ηελ 

πεξηνρή ζηελ νπνία βξίζθεηαη θαη ηα ρξφληα ιεηηνπξγίαο θαη απάληεζε φηη είλαη ειαηνηξηβείν, 

βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή ήκαληξα θαη ιεηηνπξγεί 26 ρξφληα. ηελ επφκελε εξψηεζε γηα ην πφζα 

άηνκα απαζρνιεί, απάληεζε φηη απαζρνινχληαη 5 άηνκα, ελψ ζηελ εξψηεζε γηα ην πνηα είλαη ε 

αζρνιία ηεο επηρείξεζεο, είπε πσο ε επηρείξεζε αζρνιείηαη κε ηελ παξαγσγή ειαηνιάδνπ θαη 

βξψζηκεο ειηάο θαη κε ηελ πψιεζε ηνπ ειαηνιάδνπ. 

 ην δεχηεξν κέξνο ηεο ζπλέληεπμεο, ν εξσηψκελνο απάληεζε ζηηο εξσηήζεηο πνπ 

αθνξνχλ ηα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο επηρείξεζεο. ηελ εξψηεζε γηα ην απφ πνχ πξνέξρνληαη 

νη πξψηεο χιεο, απάληεζε φηη πξνέξρνληαη απφ ηδηφθηεηεο θαιιηέξγεηεο, ελψ ζηελ εξψηεζε γηα 

ην πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ θάλνπλ ηα δηθά ηνπο πξντφληα λα ππεξηεξνχλ απφ ηα 

αληαγσληζηηθά, έδσζε ηελ απάληεζε πσο ηα πξντφληα ηνπο μερσξίδνπλ γηα ηελ γεχζε, ηελ νζκή, 

ηελ νμχηεηα θαη ηελ ζπζθεπαζία θαη φηη ε ζπζθεπαζία πνπ ρξεζηκνπνηνχλ γηα ην ειαηφιαδν 

είλαη ηα αλνμείδσηα, ηα πιαζηηθά θαη ηα γπάιηλα δνρεία. ζνλ αθνξά ηελ εξψηεζε γηα ην πνπ 

δηαθηλνχλ ηα πξντφληα ηνπο θαη ζε ηη πνζνζηφ, ν εξσηψκελνο απάληεζε φηη ην 100% πεγαίλεη 

απεπζείαο ζηνλ θαηαλαισηή, ελψ ζηελ εξψηεζε γηα ηνλ αλ παξάγνπλ άιια πξντφληα κε πξψηε 

χιε ην ειαηφιαδν, ε απάληεζε ηνπ ήηαλ πσο παξάγνπλ ζαπνχληα. ηελ εξψηεζε εάλ 

εθαξκφδνπλ θάπνην ζχζηεκα πνηφηεηαο, απάληεζε πσο εθαξκφδνπλ ην ISO 22000 θαη επίζεο ην 

ειαηφιαδν πνπ παξάγνπλ δελ πηζηνπνηείηαη κε ηελ έλδεημε ΠΟΠ. Δπίζεο, ζηελ  εξψηεζε γηα ην 

αλ ε επηρείξεζε δηαζέηεη δηθφ ηεο απνζεθεπηηθφ ρψξν, ν εξσηψκελνο απάληεζε πσο δηαζέηνπλ 

δηθφ ηνπο απνζεθεπηηθφ ρψξν 100 η.κ. πεξίπνπ, ελψ ζηελ εξψηεζε εάλ ρξεζηκνπνηνχλ ηδηφθηεην 

κέζν κεηαθνξάο γηα ηελ δηαλνκή ησλ πξντφλησλ, απάληεζε πσο δηαζέηνπλ δηθφ ηνπο κέζν. 

 ηελ εξψηεζε γηα ηελ εμαγσγή ησλ πξντφλησλ, ν εξσηψκελνο έδσζε ηελ απάληεζε πσο 

εμάγνπλ ηα πξντφληα ηνπο ζηελ Ηζπαλία ζε πνζνζηφ 70% θαη ζηελ εξβία ζε πνζνζηφ 30%, ελψ 

ζηελ εξψηεζε ζε πνην πνζνζηφ πξνέξρνληαη ηα έζνδα ζαο απφ ηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ, 

απάληεζε φηη ην 20% ησλ εζφδσλ ηνπο πξνέξρνληαη απφ ηελ Διιάδα θαη ην 80% απφ ην 

εμσηεξηθφ. ηελ επφκελε εξψηεζε, φπνπ δεηήζεθε ε άπνςε ηνπ εξσηψκελνπ γηα ηνλ αλ 

ρξεζηκνπνηνχλ πξαθηηθέο θηιηθέο γηα ην πεξηβάιινλ γηα ηελ παξαγσγή ησλ πξντφλησλ ηνπο, ε 

άπνςε ηνπ ήηαλ πσο ρξεζηκνπνηνχλ θηιηθέο πξαθηηθέο, ελψ ζηελ επφκελε εξψηεζε γηα ηελ 

ιήςε κέηξσλ γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ, απάληεζε πσο ιακβάλνπλ ηα απαξαίηεηα 

κέηξα. ηελ ζπλέρεηα, φζνλ αθνξά ηελ άπνςε ηνπ γηα ην αλ ε Πνιηηεία ηνπο παξαθηλεί ζε ζρέζε 
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κε ην πεξηβάιινλ, απάληεζε φηη ηνπο παξαθηλεί ιίγν θαη φηη επίζεο δελ ηνπο πξνζηαηεχεη ζε 

ζρέζε κε ηηο ηηκέο πψιεζεο ζηνπο εκπφξνπο. ηελ εξψηεζε γηα ην αλ ζα κπνξνχζαλ λα 

απνηειέζνπλ κέιε ζπλεηαηξηζκνχ, ε απάληεζε ήηαλ ζεηηθή, ιφγσ ηνπ φηη ζα απμεζνχλ νη 

πσιήζεηο.  

 ηελ ηειεπηαία εξψηεζε, γηα ην αλ πηζηεχεη πσο ππάξρνπλ πξννπηηθέο γηα ηελ αχμεζε 

ησλ πσιήζεσλ ηνπ ειαηνιάδνπ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Υαιθηδηθήο, έδσζε ηελ απάληεζε φηη 

ζίγνπξα ππάξρνπλ πξννπηηθέο, κε πνιχ θαιχηεξε δηαθήκηζε, κέηξηα κε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο 

ζηελ επεμεξγαζία ηνπ πξντφληνο, πνιχ κε ηελ εθαξκνγή ζπζηεκάησλ πνηφηεηαο, κε ηε ζπκβνιή 

απφ ην εκπφξην γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ θαη κε ηηο ζπλεξγαζίεο πνιιψλ κηθξψλ παξαγσγψλ. 

 

 

5.5.5.  Δπηρείξεζε Κωλζηαληηλίδε 

 

 ην πξψην κέξνο ηεο ζπλέληεπμεο, ν εξσηψκελνο απάληεζε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ 

ηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο επηρείξεζεο. Αξρηθά, εξσηήζεθε γηα ην είδνο ηεο επηρείξεζεο, ηελ 

πεξηνρή ζηελ νπνία βξίζθεηαη θαη ηα ρξφληα ιεηηνπξγίαο θαη απάληεζε φηη είλαη ειαηνηξηβείν, 

βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή Πνιπγχξνπ θαη ιεηηνπξγεί 32 ρξφληα. ηελ επφκελε εξψηεζε γηα ην 

πφζα άηνκα απαζρνιεί, απάληεζε φηη απαζρνινχληαη 6 άηνκα, ελψ ζηελ εξψηεζε γηα ην πνηα 

είλαη ε αζρνιία ηεο επηρείξεζεο, είπε πσο ε επηρείξεζε αζρνιείηαη κε ηελ παξαγσγή 

ειαηνιάδνπ, κε ηελ απνζήθεπζε θαη ηε πψιεζε ηνπ. 

 ην δεχηεξν κέξνο ηεο ζπλέληεπμεο, ν εξσηψκελνο απάληεζε ζηηο εξσηήζεηο πνπ 

αθνξνχλ ηα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο επηρείξεζεο. ηελ εξψηεζε γηα ην απφ πνχ πξνέξρνληαη 

νη πξψηεο χιεο, απάληεζε φηη πξνέξρνληαη απφ ηδηφθηεηεο θαιιηέξγεηεο, ελψ ζηελ εξψηεζε γηα 

ην πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ θάλνπλ ηα δηθά ηνπο πξντφληα λα ππεξηεξνχλ απφ ηα 

αληαγσληζηηθά, έδσζε ηελ απάληεζε πσο ηα πξντφληα ηνπο μερσξίδνπλ γηα ηελ γεχζε, ηελ νζκή 

θαη ηελ νμχηεηα θαη φηη ε ζπζθεπαζία πνπ ρξεζηκνπνηνχλ γηα ην ειαηφιαδν είλαη ηα πιαζηηθά 

θαη ηα αλνμείδσηα δνρεία. ζνλ αθνξά ηελ εξψηεζε γηα ην πνπ δηαθηλνχλ ηα πξντφληα ηνπο θαη 

ζε ηη πνζνζηφ, ν εξσηψκελνο απάληεζε φηη ην 85% πεγαίλεη απεπζείαο ζηνλ θαηαλαισηή, ην 5% 

ζηα μελνδνρεία, ζηα ζνχπεξ κάξθεη 5% θαη ην ίδην θαη ζηα εζηηαηφξηα, ελψ ζηελ εξψηεζε γηα 

ηνλ αλ παξάγνπλ άιια πξντφληα κε πξψηε χιε ην ειαηφιαδν, ε απάληεζε ηνπ ήηαλ πσο 

παξάγνπλ ζαπνχληα. ηελ εξψηεζε εάλ εθαξκφδνπλ θάπνην ζχζηεκα πνηφηεηαο, απάληεζε πσο 
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εθαξκφδνπλ ην HACCP θαη επίζεο ην ειαηφιαδν πνπ παξάγνπλ δελ πηζηνπνηείηαη κε ηελ έλδεημε 

ΠΟΠ. Δπίζεο, ζηελ  εξψηεζε γηα ην αλ ε επηρείξεζε δηαζέηεη δηθφ ηεο απνζεθεπηηθφ ρψξν, ν 

εξσηψκελνο απάληεζε πσο δηαζέηνπλ δηθφ ηνπο απνζεθεπηηθφ ρψξν 100 η.κ. πεξίπνπ, ελψ ζηελ 

εξψηεζε εάλ ρξεζηκνπνηνχλ ηδηφθηεην κέζν κεηαθνξάο γηα ηελ δηαλνκή ησλ πξντφλησλ, 

απάληεζε πσο δελ δηαζέηνπλ δηθφ ηνπο κέζν. 

 ηελ εξψηεζε γηα ηελ εμαγσγή ησλ πξντφλησλ, ν εξσηψκελνο έδσζε ηελ απάληεζε πσο 

εμάγνπλ ηα πξντφληα ηνπο ζηελ Ηζπαλία ζε πνζνζηφ 50%, ζηελ Ηηαιία 40% θαη ζηε Κίλα 10%, 

ελψ ζηελ εξψηεζε ζε πνην πνζνζηφ πξνέξρνληαη ηα έζνδα ζαο απφ ηελ Διιάδα θαη ην 

εμσηεξηθφ, απάληεζε φηη ην 30% ησλ εζφδσλ ηνπο πξνέξρνληαη απφ ηελ Διιάδα θαη ην 70% απφ 

ην εμσηεξηθφ. ηελ επφκελε εξψηεζε, φπνπ δεηήζεθε ε άπνςε ηνπ εξσηψκελνπ γηα ηνλ αλ 

ρξεζηκνπνηνχλ πξαθηηθέο θηιηθέο γηα ην πεξηβάιινλ γηα ηελ παξαγσγή ησλ πξντφλησλ ηνπο, ε 

άπνςε ηνπ ήηαλ πσο ρξεζηκνπνηνχλ θηιηθέο πξαθηηθέο , αιιά φρη επαξθείο, ελψ ζηελ επφκελε 

εξψηεζε γηα ηελ ιήςε κέηξσλ γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ, απάληεζε πσο ιακβάλνπλ ηα 

απαξαίηεηα κέηξα. ηελ ζπλέρεηα, φζνλ αθνξά ηελ άπνςε ηνπ γηα ην αλ ε Πνιηηεία ηνπο 

παξαθηλεί ζε ζρέζε κε ην πεξηβάιινλ, απάληεζε φηη ηνπο παξαθηλεί ιίγν θαη φηη επίζεο δελ ηνπο 

πξνζηαηεχεη ζε ζρέζε κε ηηο ηηκέο πψιεζεο ζηνπο εκπφξνπο. ηελ εξψηεζε γηα ην αλ ζα 

κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ κέιε ζπλεηαηξηζκνχ, ε απάληεζε ήηαλ ζεηηθή, ιφγσ ηνπ φηη 

κεηψλεηαη ην θφζηνο πξνκεζεηψλ, βειηηψλεηαη ε πνηφηεηα, απμάλνληαη νη πσιήζεηο, κεηψλεηαη 

ην θφζηνο απνζήθεπζεο θαη ηζρπξνπνηείηαη ε εηθφλα ζηελ αγνξά.   

 ηελ ηειεπηαία εξψηεζε, γηα ην αλ πηζηεχεη πσο ππάξρνπλ πξννπηηθέο γηα ηελ αχμεζε 

ησλ πσιήζεσλ ηνπ ειαηνιάδνπ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Υαιθηδηθήο, έδσζε ηελ απάληεζε φηη 

ππάξρεη πεξίπησζε, κε πνιχ θαιχηεξε δηαθήκηζε, κε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ζηελ επεμεξγαζία 

ηνπ πξντφληνο, κέηξηα κε ηελ εθαξκνγή ζπζηεκάησλ πνηφηεηαο θαη κε ηηο ζπλεξγαζίεο πνιιψλ 

κηθξψλ παξαγσγψλ θαη ιίγν κε ηε ζπκβνιή απφ ην εκπφξην γηα ηε πξνψζεζε ηνπ. 

 

5.5.6.   Δπηρείξεζε Αγξνηηθόο Διαηνπξγηθόο Πνιπγύξνπ 

 

 ην πξψην κέξνο ηεο ζπλέληεπμεο, ν εξσηψκελνο απάληεζε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ 

ηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο επηρείξεζεο. Αξρηθά, εξσηήζεθε γηα ην είδνο ηεο επηρείξεζεο, ηελ 

πεξηνρή ζηελ νπνία βξίζθεηαη θαη ηα ρξφληα ιεηηνπξγίαο θαη απάληεζε φηη είλαη ζπλεηαηξηζκφο, 

βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή Πνιπγχξνπ θαη ιεηηνπξγεί 62 ρξφληα. ηελ επφκελε εξψηεζε γηα ην 

πφζα άηνκα απαζρνιεί, απάληεζε φηη απαζρνινχληαη 2 άηνκα, ελψ ζηελ εξψηεζε γηα ην πνηα 
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είλαη ε αζρνιία ηεο επηρείξεζεο, είπε πσο ε επηρείξεζε αζρνιείηαη κε ηελ παξαγσγή 

ειαηνιάδνπ, κε ηελ απνζήθεπζε ηνπ, ηε πψιεζε θαη ηελ δηαλνκή ηνπ. 

 ην δεχηεξν κέξνο ηεο ζπλέληεπμεο, ν εξσηψκελνο απάληεζε ζηηο εξσηήζεηο πνπ 

αθνξνχλ ηα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο επηρείξεζεο. ηελ εξψηεζε γηα ην απφ πνχ πξνέξρνληαη 

νη πξψηεο χιεο, απάληεζε φηη πξνέξρνληαη απφ ηδηφθηεηεο θαιιηέξγεηεο, ελψ ζηελ εξψηεζε γηα 

ην πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ θάλνπλ ηα δηθά ηνπο πξντφληα λα ππεξηεξνχλ απφ ηα 

αληαγσληζηηθά, έδσζε ηελ απάληεζε πσο ηα πξντφληα ηνπο μερσξίδνπλ γηα ηελ γεχζε θαη ηελ 

νμχηεηα θαη φηη ε ζπζθεπαζία πνπ ρξεζηκνπνηνχλ γηα ην ειαηφιαδν είλαη ηα αλνμείδσηα δνρεία. 

ζνλ αθνξά ηελ εξψηεζε γηα ην πνπ δηαθηλνχλ ηα πξντφληα ηνπο θαη ζε ηη πνζνζηφ, ν 

εξσηψκελνο απάληεζε φηη ην 80% πεγαίλεη απεπζείαο ζηνλ θαηαλαισηή θαη ην 20% ζηα 

εζηηαηφξηα, ελψ ζηελ εξψηεζε γηα ηνλ αλ παξάγνπλ άιια πξντφληα κε πξψηε χιε ην ειαηφιαδν, 

ε απάληεζε ηνπ ήηαλ πσο δελ παξάγνπλ άιια πξντφληα. ηελ εξψηεζε εάλ εθαξκφδνπλ θάπνην 

ζχζηεκα πνηφηεηαο, απάληεζε πσο εθαξκφδνπλ ην ISO 22000 θαη επίζεο ην ειαηφιαδν πνπ 

παξάγνπλ δελ πηζηνπνηείηαη κε ηελ έλδεημε ΠΟΠ. Δπίζεο, ζηελ  εξψηεζε γηα ην αλ ε επηρείξεζε 

δηαζέηεη δηθφ ηεο απνζεθεπηηθφ ρψξν, ν εξσηψκελνο απάληεζε πσο δηαζέηνπλ δηθφ ηνπο 

απνζεθεπηηθφ ρψξν 1000 η.κ. πεξίπνπ, ελψ ζηελ εξψηεζε εάλ ρξεζηκνπνηνχλ ηδηφθηεην κέζν 

κεηαθνξάο γηα ηελ δηαλνκή ησλ πξντφλησλ, απάληεζε πσο δελ δηαζέηνπλ δηθφ ηνπο κέζν. 

 ηελ εξψηεζε γηα ηελ εμαγσγή ησλ πξντφλησλ, ν εξσηψκελνο έδσζε ηελ απάληεζε πσο 

δελ εμάγνπλ ηα πξντφληα ηνπο, ελψ ζηελ εξψηεζε ζε πνην πνζνζηφ πξνέξρνληαη ηα έζνδα ζαο 

απφ ηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ, απάληεζε φηη ην 100% ησλ εζφδσλ ηνπο πξνέξρνληαη απφ ηελ 

Διιάδα. ηελ επφκελε εξψηεζε, φπνπ δεηήζεθε ε άπνςε ηνπ εξσηψκελνπ γηα ηνλ αλ 

ρξεζηκνπνηνχλ πξαθηηθέο θηιηθέο γηα ην πεξηβάιινλ γηα ηελ παξαγσγή ησλ πξντφλησλ ηνπο, ε 

άπνςε ηνπ ήηαλ πσο ρξεζηκνπνηνχλ θηιηθέο πξαθηηθέο , αιιά φρη επαξθείο, ελψ ζηελ επφκελε 

εξψηεζε γηα ηελ ιήςε κέηξσλ γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ, απάληεζε πσο ιακβάλνπλ ηα 

απαξαίηεηα κέηξα. ηελ ζπλέρεηα, φζνλ αθνξά ηελ άπνςε ηνπ γηα ην αλ ε Πνιηηεία ηνπο 

παξαθηλεί ζε ζρέζε κε ην πεξηβάιινλ, απάληεζε φηη ηνπο παξαθηλεί ιίγν θαη φηη επίζεο δελ ηνπο 

πξνζηαηεχεη ζε ζρέζε κε ηηο ηηκέο πψιεζεο ζηνπο εκπφξνπο. ηελ εξψηεζε γηα ην αλ ζα 

κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ κέιε ζπλεηαηξηζκνχ, ε απάληεζε ήηαλ ζεηηθή, ιφγσ ηνπ φηη ζα 

κεησζεί ην θφζηνο πξνκεζεηψλ θαη απνζήθεπζεο.  

 ηελ ηειεπηαία εξψηεζε, γηα ην αλ πηζηεχεη πσο ππάξρνπλ πξννπηηθέο γηα ηελ αχμεζε 

ησλ πσιήζεσλ ηνπ ειαηνιάδνπ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Υαιθηδηθήο, έδσζε ηελ απάληεζε φηη 

ππάξρεη πεξίπησζε, ίζσο ιίγν κε θαιχηεξε δηαθήκηζε. 
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5.5.7.   Δπηρείξεζε Βνύδα 

 

 ην πξψην κέξνο ηεο ζπλέληεπμεο, ν εξσηψκελνο απάληεζε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ 

ηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο επηρείξεζεο. Αξρηθά, εξσηήζεθε γηα ην είδνο ηεο επηρείξεζεο, ηελ 

πεξηνρή ζηελ νπνία βξίζθεηαη θαη ηα ρξφληα ιεηηνπξγίαο θαη απάληεζε φηη είλαη ειαηνηξηβείν, 

βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή Πνξηαξηά θαη ιεηηνπξγεί 12 ρξφληα. ηελ επφκελε εξψηεζε γηα ην πφζα 

άηνκα απαζρνιεί, απάληεζε φηη απαζρνινχληαη 3 άηνκα, ελψ ζηελ εξψηεζε γηα ην πνηα είλαη ε 

αζρνιία ηεο επηρείξεζεο, είπε πσο ε επηρείξεζε αζρνιείηαη κε ηελ παξαγσγή ειαηνιάδνπ θαη ηε 

πψιεζε ηνπ. 

 ην δεχηεξν κέξνο ηεο ζπλέληεπμεο, ν εξσηψκελνο απάληεζε ζηηο εξσηήζεηο πνπ 

αθνξνχλ ηα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο επηρείξεζεο. ηελ εξψηεζε γηα ην απφ πνχ πξνέξρνληαη 

νη πξψηεο χιεο, απάληεζε φηη πξνέξρνληαη απφ ηδηφθηεηεο θαιιηέξγεηεο, ελψ ζηελ εξψηεζε γηα 

ην πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ θάλνπλ ηα δηθά ηνπο πξντφληα λα ππεξηεξνχλ απφ ηα 

αληαγσληζηηθά, έδσζε ηελ απάληεζε πσο ηα πξντφληα ηνπο μερσξίδνπλ γηα ηελ γεχζε, ηελ νζκή 

θαη ηελ νμχηεηα θαη φηη ε ζπζθεπαζία πνπ ρξεζηκνπνηνχλ γηα ην ειαηφιαδν είλαη ηα πιαζηηθά 

θαη ηα αλνμείδσηα δνρεία. ζνλ αθνξά ηελ εξψηεζε γηα ην πνπ δηαθηλνχλ ηα πξντφληα ηνπο θαη 

ζε ηη πνζνζηφ, ν εξσηψκελνο απάληεζε φηη ην 80% πεγαίλεη απεπζείαο ζηνλ θαηαλαισηή θαη ην 

20% ζηα ζνχπεξ κάξθεη, ελψ ζηελ εξψηεζε γηα ηνλ αλ παξάγνπλ άιια πξντφληα κε πξψηε χιε 

ην ειαηφιαδν, ε απάληεζε ηνπ ήηαλ πσο δελ παξάγνπλ άιια πξντφληα. ηελ εξψηεζε εάλ 

εθαξκφδνπλ θάπνην ζχζηεκα πνηφηεηαο, απάληεζε πσο εθαξκφδνπλ ην ISO 22000 θαη επίζεο ην 

ειαηφιαδν πνπ παξάγνπλ δελ πηζηνπνηείηαη κε ηελ έλδεημε ΠΟΠ. Δπίζεο, ζηελ  εξψηεζε γηα ην 

αλ ε επηρείξεζε δηαζέηεη δηθφ ηεο απνζεθεπηηθφ ρψξν, ν εξσηψκελνο απάληεζε πσο δηαζέηνπλ 

δηθφ ηνπο απνζεθεπηηθφ ρψξν 500 η.κ. πεξίπνπ, ελψ ζηελ εξψηεζε εάλ ρξεζηκνπνηνχλ ηδηφθηεην 

κέζν κεηαθνξάο γηα ηελ δηαλνκή ησλ πξντφλησλ, απάληεζε πσο δηαζέηνπλ δηθφ ηνπο κέζν. 

 ηελ εξψηεζε γηα ηελ εμαγσγή ησλ πξντφλησλ, ν εξσηψκελνο έδσζε ηελ απάληεζε πσο 

εμάγνπλ ηα πξντφληα ηνπο ζηελ Ηηαιία ζε πνζνζηφ 80%, ελψ ζηελ εξψηεζε ζε πνην πνζνζηφ 

πξνέξρνληαη ηα έζνδα ζαο απφ ηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ, απάληεζε φηη ην 20% ησλ εζφδσλ 

ηνπο πξνέξρνληαη απφ ηελ Διιάδα θαη ην 80% απφ ην εμσηεξηθφ. ηελ επφκελε εξψηεζε, φπνπ 

δεηήζεθε ε άπνςε ηνπ εξσηψκελνπ γηα ηνλ αλ ρξεζηκνπνηνχλ πξαθηηθέο θηιηθέο γηα ην 

πεξηβάιινλ γηα ηελ παξαγσγή ησλ πξντφλησλ ηνπο, ε άπνςε ηνπ ήηαλ πσο ρξεζηκνπνηνχλ 

θηιηθέο πξαθηηθέο , αιιά φρη επαξθείο, ελψ ζηελ επφκελε εξψηεζε γηα ηελ ιήςε κέηξσλ γηα ηελ 

δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ, απάληεζε πσο ιακβάλνπλ ηα απαξαίηεηα κέηξα. ηελ ζπλέρεηα, 

φζνλ αθνξά ηελ άπνςε ηνπ γηα ην αλ ε Πνιηηεία ηνπο παξαθηλεί ζε ζρέζε κε ην πεξηβάιινλ, 
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απάληεζε φηη ηνπο παξαθηλεί ιίγν θαη φηη επίζεο δελ ηνπο πξνζηαηεχεη ζε ζρέζε κε ηηο ηηκέο 

πψιεζεο ζηνπο εκπφξνπο. ηελ εξψηεζε γηα ην αλ ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ κέιε 

ζπλεηαηξηζκνχ, ε απάληεζε ήηαλ αξλεηηθή, ιφγσ ηνπ φηη δελ ππάξρεη πλεχκα ζπλεξγαζίαο, 

απαηηείηαη νξγάλσζε θαη δελ έρνπλ θακία ζρεηηθή ελεκέξσζε απφ ηελ Πνιηηεία.  

 ηελ ηειεπηαία εξψηεζε, γηα ην αλ πηζηεχεη πσο ππάξρνπλ πξννπηηθέο γηα ηελ αχμεζε 

ησλ πσιήζεσλ ηνπ ειαηνιάδνπ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Υαιθηδηθήο, έδσζε ηελ απάληεζε φηη 

ππάξρεη πξννπηηθή, κε πνιχ θαιχηεξε δηαθήκηζε, κέηξηα κε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ζηελ 

επεμεξγαζία ηνπ πξντφληνο, κε ηελ εθαξκνγή ζπζηεκάησλ πνηφηεηαο θαη κε ηηο ζπλεξγαζίεο 

πνιιψλ κηθξψλ παξαγσγψλ, ελψ πνιχ κε ηε ζπκβνιή απφ ην εκπφξην γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ 

πξντφληνο. 

 

5.5.8.   Δπηρείξεζε Γηαληδαθίδε 

 

 ην πξψην κέξνο ηεο ζπλέληεπμεο, ν εξσηψκελνο απάληεζε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ 

ηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο επηρείξεζεο. Αξρηθά, εξσηήζεθε γηα ην είδνο ηεο επηρείξεζεο, ηελ 

πεξηνρή ζηελ νπνία βξίζθεηαη θαη ηα ρξφληα ιεηηνπξγίαο θαη απάληεζε φηη είλαη ειαηνηξηβείν, 

βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή Ν.ιπλζνο θαη ιεηηνπξγεί 49 ρξφληα. ηελ επφκελε εξψηεζε γηα ην 

πφζα άηνκα απαζρνιεί, απάληεζε φηη απαζρνινχληαη 6 άηνκα, ελψ ζηελ εξψηεζε γηα ην πνηα 

είλαη ε αζρνιία ηεο επηρείξεζεο, είπε πσο ε επηρείξεζε αζρνιείηαη κε ηελ παξαγσγή ειαηνιάδνπ 

θαη βξψζηκεο ειηάο θαη κε ηε πψιεζε ηνπ ειαηνιάδνπ. 

 ην δεχηεξν κέξνο ηεο ζπλέληεπμεο, ν εξσηψκελνο απάληεζε ζηηο εξσηήζεηο πνπ 

αθνξνχλ ηα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο επηρείξεζεο. ηελ εξψηεζε γηα ην απφ πνχ πξνέξρνληαη 

νη πξψηεο χιεο, απάληεζε φηη πξνέξρνληαη απφ ηδηφθηεηεο θαιιηέξγεηεο, ελψ ζηελ εξψηεζε γηα 

ην πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ θάλνπλ ηα δηθά ηνπο πξντφληα λα ππεξηεξνχλ απφ ηα 

αληαγσληζηηθά, έδσζε ηελ απάληεζε πσο ηα πξντφληα ηνπο μερσξίδνπλ γηα ηελ γεχζε, ηελ νζκή, 

ηελ νμχηεηα θαη ηε ηηκή θαη φηη ε ζπζθεπαζία πνπ ρξεζηκνπνηνχλ γηα ην ειαηφιαδν είλαη ηα 

αλνμείδσηα, ηα πιαζηηθά θαη ηα γπάιηλα δνρεία. ζνλ αθνξά ηελ εξψηεζε γηα ην πνπ δηαθηλνχλ 

ηα πξντφληα ηνπο θαη ζε ηη πνζνζηφ, ν εξσηψκελνο απάληεζε φηη ην 80% πεγαίλεη απεπζείαο 

ζηνλ θαηαλαισηή θαη ην 20% ζηα εζηηαηφξηα, ελψ ζηελ εξψηεζε γηα ηνλ αλ παξάγνπλ άιια 

πξντφληα κε πξψηε χιε ην ειαηφιαδν, ε απάληεζε ήηαλ πσο παξάγνπλ ζαπνχληα. ηελ εξψηεζε 

εάλ εθαξκφδνπλ θάπνην ζχζηεκα πνηφηεηαο, απάληεζε πσο εθαξκφδνπλ ην HACCP θαη επίζεο 

ην ειαηφιαδν πνπ παξάγνπλ δελ πηζηνπνηείηαη κε ηελ έλδεημε ΠΟΠ. Δπίζεο, ζηελ εξψηεζε γηα 
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ην αλ ε επηρείξεζε δηαζέηεη δηθφ ηεο απνζεθεπηηθφ ρψξν, ν εξσηψκελνο απάληεζε πσο 

δηαζέηνπλ δηθφ ηνπο απνζεθεπηηθφ ρψξν 200 η.κ. πεξίπνπ, ελψ ζηελ εξψηεζε εάλ 

ρξεζηκνπνηνχλ ηδηφθηεην κέζν κεηαθνξάο γηα ηελ δηαλνκή ησλ πξντφλησλ, απάληεζε πσο 

δηαζέηνπλ δηθφ ηνπο κέζν. 

 ηελ εξψηεζε γηα ηελ εμαγσγή ησλ πξντφλησλ, ν εξσηψκελνο έδσζε ηελ απάληεζε πσο 

εμάγνπλ ηα πξντφληα ηνπο ζηελ Ηζπαλία ζε πνζνζηφ 40%, ζηελ Ηηαιία 40% θαη ζηε Κίλα 20%, 

ελψ ζηελ εξψηεζε ζε πνην πνζνζηφ πξνέξρνληαη ηα έζνδα ζαο απφ ηελ Διιάδα θαη ην 

εμσηεξηθφ, απάληεζε φηη ην 30% ησλ εζφδσλ ηνπο πξνέξρνληαη απφ ηελ Διιάδα θαη ην 70% απφ 

ην εμσηεξηθφ. ηελ επφκελε εξψηεζε, φπνπ δεηήζεθε ε άπνςε ηνπ εξσηψκελνπ γηα ηνλ αλ 

ρξεζηκνπνηνχλ πξαθηηθέο θηιηθέο γηα ην πεξηβάιινλ γηα ηελ παξαγσγή ησλ πξντφλησλ ηνπο, ε 

άπνςε ηνπ ήηαλ πσο ρξεζηκνπνηνχλ θηιηθέο πξαθηηθέο, ελψ ζηελ επφκελε εξψηεζε γηα ηελ 

ιήςε κέηξσλ γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ, απάληεζε πσο ιακβάλνπλ ηα απαξαίηεηα 

κέηξα. ηελ ζπλέρεηα, φζνλ αθνξά ηελ άπνςε ηνπ γηα ην αλ ε Πνιηηεία ηνπο παξαθηλεί ζε ζρέζε 

κε ην πεξηβάιινλ, απάληεζε φηη ηνπο παξαθηλεί ιίγν θαη φηη επίζεο δελ ηνπο πξνζηαηεχεη ζε 

ζρέζε κε ηηο ηηκέο πψιεζεο ζηνπο εκπφξνπο. ηελ εξψηεζε γηα ην αλ ζα κπνξνχζαλ λα 

απνηειέζνπλ κέιε ζπλεηαηξηζκνχ, ε απάληεζε ήηαλ αξλεηηθή, ιφγσ ηνπ φηη δελ ππάξρεη πλεχκα 

ζπλεξγαζίαο, είλαη πνιχπινθν, δηφηη ππάξρεη πνηθηιία παξαγσγψλ κε δηαθνξεηηθά κεγέζε, 

επίζεο απαηηείηαη νξγάλσζε θαη δελ έρνπλ θακία ελεκέξσζε απφ ηελ Πνιηηεία.   

 ηελ ηειεπηαία εξψηεζε, γηα ην αλ πηζηεχεη πσο ππάξρνπλ πξννπηηθέο γηα ηελ αχμεζε 

ησλ πσιήζεσλ ηνπ ειαηνιάδνπ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Υαιθηδηθήο, έδσζε ηελ απάληεζε φηη 

ππάξρεη πεξίπησζε, ίζσο κέηξηα κε θαιχηεξε δηαθήκηζε, κε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ζηελ 

επεμεξγαζία ηνπ, κε ζπλεξγαζίεο πνιιψλ κηθξψλ παξαγσγψλ θαη κε ζπκβνιή απφ ην εκπφξην 

γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ πξντφληνο θαη πνιχ κε ηελ εθαξκνγή ζπζηεκάησλ πνηφηεηαο. 
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5.5.9.   Δπηρείξεζε Μαθεδνληθή Διαηνπξγία  

 

 ην πξψην κέξνο ηεο ζπλέληεπμεο, ν εξσηψκελνο απάληεζε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ 

ηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο επηρείξεζεο. Αξρηθά, εξσηήζεθε γηα ην είδνο ηεο επηρείξεζεο, ηελ 

πεξηνρή ζηελ νπνία βξίζθεηαη θαη ηα ρξφληα ιεηηνπξγίαο θαη απάληεζε φηη είλαη ειαηνηξηβείν, 

βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή Καιχβεο θαη ιεηηνπξγεί 11 ρξφληα. ηελ επφκελε εξψηεζε γηα ην πφζα 

άηνκα απαζρνιεί, απάληεζε φηη απαζρνινχληαη 4 άηνκα, ελψ ζηελ εξψηεζε γηα ην πνηα είλαη ε 

αζρνιία ηεο επηρείξεζεο, είπε πσο ε επηρείξεζε αζρνιείηαη κε ηελ παξαγσγή ειαηνιάδνπ θαη 

βξψζηκεο ειηάο, κε ηελ απνζήθεπζε ηνπ ειαηνιάδνπ θαη ηε πψιεζε ηνπ. 

 ην δεχηεξν κέξνο ηεο ζπλέληεπμεο, ν εξσηψκελνο απάληεζε ζηηο εξσηήζεηο πνπ 

αθνξνχλ ηα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο επηρείξεζεο. ηελ εξψηεζε γηα ην απφ πνχ πξνέξρνληαη 

νη πξψηεο χιεο, απάληεζε φηη πξνέξρνληαη απφ ηδηφθηεηεο θαιιηέξγεηεο, ελψ ζηελ εξψηεζε γηα 

ην πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ θάλνπλ ηα δηθά ηνπο πξντφληα λα ππεξηεξνχλ απφ ηα 

αληαγσληζηηθά, έδσζε ηελ απάληεζε πσο ηα πξντφληα ηνπο μερσξίδνπλ γηα ηελ γεχζε θαη ηελ 

νμχηεηα θαη φηη ε ζπζθεπαζία πνπ ρξεζηκνπνηνχλ γηα ην ειαηφιαδν είλαη ηα γπάιηλα δνρεία θαη 

tetra pak. ζνλ αθνξά ηελ εξψηεζε γηα ην πνπ δηαθηλνχλ ηα πξντφληα ηνπο θαη ζε ηη πνζνζηφ, ν 

εξσηψκελνο απάληεζε φηη ην 5% πεγαίλεη απεπζείαο ζηνλ θαηαλαισηή, ελψ ζηελ εξψηεζε γηα 

ηνλ αλ παξάγνπλ άιια πξντφληα κε πξψηε χιε ην ειαηφιαδν, ε απάληεζε ηνπ ήηαλ πσο δελ 

παξάγνπλ άιια πξντφληα. ηελ εξψηεζε εάλ εθαξκφδνπλ θάπνην ζχζηεκα πνηφηεηαο, απάληεζε 

πσο εθαξκφδνπλ ην ISO 22000 θαη επίζεο ην ειαηφιαδν πνπ παξάγνπλ πηζηνπνηείηαη κε ηελ 

έλδεημε ΠΟΠ. Δπίζεο, ζηελ  εξψηεζε γηα ην αλ ε επηρείξεζε δηαζέηεη δηθφ ηεο απνζεθεπηηθφ 

ρψξν, ν εξσηψκελνο απάληεζε πσο δηαζέηνπλ δηθφ ηνπο απνζεθεπηηθφ ρψξν 400 η.κ. πεξίπνπ, 

ελψ ζηελ εξψηεζε εάλ ρξεζηκνπνηνχλ ηδηφθηεην κέζν κεηαθνξάο γηα ηελ δηαλνκή ησλ 

πξντφλησλ, απάληεζε πσο δηαζέηνπλ δηθφ ηνπο κέζν. 

 ηελ εξψηεζε γηα ηελ εμαγσγή ησλ πξντφλησλ, ν εξσηψκελνο έδσζε ηελ απάληεζε πσο 

εμάγνπλ ηα πξντφληα ηνπο ζηελ Ηηαιία ζε πνζνζηφ 10%, ελψ ζηελ εξψηεζε ζε πνην πνζνζηφ 

πξνέξρνληαη ηα έζνδα ζαο απφ ηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ, απάληεζε φηη ην 90% ησλ εζφδσλ 

ηνπο πξνέξρνληαη απφ ηελ Διιάδα θαη ην 10% απφ ην εμσηεξηθφ. ηελ επφκελε εξψηεζε, φπνπ 

δεηήζεθε ε άπνςε ηνπ εξσηψκελνπ γηα ηνλ αλ ρξεζηκνπνηνχλ πξαθηηθέο θηιηθέο γηα ην 

πεξηβάιινλ γηα ηελ παξαγσγή ησλ πξντφλησλ ηνπο, ε άπνςε ηνπ ήηαλ πσο ρξεζηκνπνηνχλ 

θηιηθέο πξαθηηθέο, ελψ ζηελ επφκελε εξψηεζε γηα ηελ ιήςε κέηξσλ γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ 

απνβιήησλ, απάληεζε πσο ιακβάλνπλ ηα απαξαίηεηα κέηξα. ηελ ζπλέρεηα, φζνλ αθνξά ηελ 

άπνςε ηνπ γηα ην αλ ε Πνιηηεία ηνπο παξαθηλεί ζε ζρέζε κε ην πεξηβάιινλ, απάληεζε φηη δελ 
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ηνπο παξαθηλεί θαη φηη επίζεο δελ ηνπο πξνζηαηεχεη ζε ζρέζε κε ηηο ηηκέο πψιεζεο ζηνπο 

εκπφξνπο. ηελ εξψηεζε γηα ην αλ ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ κέιε ζπλεηαηξηζκνχ, ε 

απάληεζε ήηαλ αξλεηηθή, ιφγσ ηνπ φηη δελ ππάξρεη πλεχκα ζπλεξγαζίαο, είλαη πνιχ 

επηθπιαθηηθνί κε απηά πνπ αθνχγνληαη ζηελ Διιάδα πεξί δπζιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ 

θαη απαηηνχληαη ζεκαληηθά πνζά θεθαιαίσλ. 

 ηελ ηειεπηαία εξψηεζε, γηα ην αλ πηζηεχεη πσο ππάξρνπλ πξννπηηθέο γηα ηελ αχμεζε 

ησλ πσιήζεσλ ηνπ ειαηνιάδνπ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Υαιθηδηθήο, έδσζε ηελ απάληεζε φηη 

ππάξρεη πεξίπησζε πξννπηηθήο, πάξα πνιχ κε θαιχηεξε δηαθήκηζε, κε ηελ εθαξκνγή 

ζπζηεκάησλ πνηφηεηαο θαη κε ηε ζπκβνιή απφ ην εκπφξην γηα ελ πξνψζεζε ηνπ πξντφληνο, 

πνιχ κε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ζηελ επεμεξγαζία ηνπ πξντφληνο θαη κέηξηα κε ηηο ζπλεξγαζίεο 

πνιιψλ κηθξψλ παξαγσγψλ. 

 

5.5.10.   Δπηρείξεζε Μεηαγγηηζίνπ 

 

 ην πξψην κέξνο ηεο ζπλέληεπμεο, ν εξσηψκελνο απάληεζε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ 

ηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο επηρείξεζεο. Αξρηθά, εξσηήζεθε γηα ην είδνο ηεο επηρείξεζεο, ηελ 

πεξηνρή ζηελ νπνία βξίζθεηαη θαη ηα ρξφληα ιεηηνπξγίαο θαη απάληεζε φηη είλαη ζπλεηαηξηζκφο, 

βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή Γαιαλφ Μεηαγγηηζίνπ θαη ιεηηνπξγεί 87 ρξφληα. ηελ επφκελε εξψηεζε 

γηα ην πφζα άηνκα απαζρνιεί, απάληεζε φηη απαζρνινχληαη 9 άηνκα, ελψ ζηελ εξψηεζε γηα ην 

πνηα είλαη ε αζρνιία ηεο επηρείξεζεο, είπε πσο ε επηρείξεζε αζρνιείηαη κε ηελ παξαγσγή 

ειαηνιάδνπ θαη βξψζηκεο ειηάο, κε ηελ απνζήθεπζε ηνπ ειαηνιάδνπ, ηε πψιεζε ηνπ θαη ηελ 

δηαλνκή ηνπ. 

 ην δεχηεξν κέξνο ηεο ζπλέληεπμεο, ν εξσηψκελνο απάληεζε ζηηο εξσηήζεηο πνπ 

αθνξνχλ ηα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο επηρείξεζεο. ηελ εξψηεζε γηα ην απφ πνχ πξνέξρνληαη 

νη πξψηεο χιεο, απάληεζε φηη πξνέξρνληαη απφ ηδηφθηεηεο θαιιηέξγεηεο, ελψ ζηελ εξψηεζε γηα 

ην πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ θάλνπλ ηα δηθά ηνπο πξντφληα λα ππεξηεξνχλ απφ ηα 

αληαγσληζηηθά, έδσζε ηελ απάληεζε πσο ηα πξντφληα ηνπο μερσξίδνπλ γηα ηελ γεχζε, ηελ νζκή, 

ηελ νμχηεηα, ηε ηηκή θαη ηελ ζπζθεπαζία θαη φηη ε ζπζθεπαζία πνπ ρξεζηκνπνηνχλ γηα ην 

ειαηφιαδν είλαη ηα γπάιηλα δνρεία θαη ηα tetra pak. ζνλ αθνξά ηελ εξψηεζε γηα ην πνπ 

δηαθηλνχλ ηα πξντφληα ηνπο θαη ζε ηη πνζνζηφ, ν εξσηψκελνο απάληεζε φηη ην 40% πεγαίλεη 

απεπζείαο ζηνλ θαηαλαισηή, ην 40% ζηα ζνχπεξ κάξθεη θαη ην 20% ζηα εζηηαηφξηα, ελψ ζηελ 

εξψηεζε γηα ηνλ αλ παξάγνπλ άιια πξντφληα κε πξψηε χιε ην ειαηφιαδν, ε απάληεζε ηνπ ήηαλ 
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πσο δελ παξάγνπλ άιια πξντφληα. ηελ εξψηεζε εάλ εθαξκφδνπλ θάπνην ζχζηεκα πνηφηεηαο, 

απάληεζε πσο εθαξκφδνπλ ην ISO 22000 θαη επίζεο ην ειαηφιαδν πνπ παξάγνπλ πηζηνπνηείηαη 

κε ηελ έλδεημε ΠΟΠ. Δπίζεο, ζηελ  εξψηεζε γηα ην αλ ε επηρείξεζε δηαζέηεη δηθφ ηεο 

απνζεθεπηηθφ ρψξν, ν εξσηψκελνο απάληεζε πσο δηαζέηνπλ δηθφ ηνπο απνζεθεπηηθφ ρψξν 600 

η.κ. πεξίπνπ, ελψ ζηελ εξψηεζε εάλ ρξεζηκνπνηνχλ ηδηφθηεην κέζν κεηαθνξάο γηα ηελ δηαλνκή 

ησλ πξντφλησλ, απάληεζε πσο δηαζέηνπλ δηθφ ηνπο κέζν. 

 ηελ εξψηεζε γηα ηελ εμαγσγή ησλ πξντφλησλ, ν εξσηψκελνο έδσζε ηελ απάληεζε πσο 

εμάγνπλ ηα πξντφληα ηνπο ζηελ Ηζπαλία ζε πνζνζηφ 70% θαη ζηε Γεξκαλία 20%, ελψ ζηελ 

εξψηεζε ζε πνην πνζνζηφ πξνέξρνληαη ηα έζνδα ζαο απφ ηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ, 

απάληεζε φηη ην 10% ησλ εζφδσλ ηνπο πξνέξρνληαη απφ ηελ Διιάδα θαη ην 90% απφ ην 

εμσηεξηθφ. ηελ επφκελε εξψηεζε, φπνπ δεηήζεθε ε άπνςε ηνπ εξσηψκελνπ γηα ηνλ αλ 

ρξεζηκνπνηνχλ πξαθηηθέο θηιηθέο γηα ην πεξηβάιινλ γηα ηελ παξαγσγή ησλ πξντφλησλ ηνπο, ε 

άπνςε ηνπ ήηαλ πσο ρξεζηκνπνηνχλ θηιηθέο πξαθηηθέο, ελψ ζηελ επφκελε εξψηεζε γηα ηελ 

ιήςε κέηξσλ γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ, απάληεζε πσο ιακβάλνπλ ηα απαξαίηεηα 

κέηξα. ηελ ζπλέρεηα, φζνλ αθνξά ηελ άπνςε ηνπ γηα ην αλ ε Πνιηηεία ηνπο παξαθηλεί ζε ζρέζε 

κε ην πεξηβάιινλ, απάληεζε φηη ηνπο παξαθηλεί ιίγν θαη φηη επίζεο ηνπο πξνζηαηεχεη ιίγν ζε 

ζρέζε κε ηηο ηηκέο πψιεζεο ζηνπο εκπφξνπο. ηελ εξψηεζε γηα ην αλ ζα κπνξνχζαλ λα 

απνηειέζνπλ κέιε ζπλεηαηξηζκνχ, ε απάληεζε ήηαλ ζεηηθή, ιφγσ ηνπ φηη έρνπλ ρακειφ θφζηνο 

πξνκεζεηψλ θαη απνζήθεπζεο, έρνπλ θαιχηεξε πνηφηεηα, απμεκέλεο πσιήζεηο θαη ηζρπξφηεξε 

εηθφλα ζηελ αγνξά.   

 ηελ ηειεπηαία εξψηεζε, γηα ην αλ πηζηεχεη πσο ππάξρνπλ πξννπηηθέο γηα ηελ αχμεζε 

ησλ πσιήζεσλ ηνπ ειαηνιάδνπ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Υαιθηδηθήο, έδσζε ηελ απάληεζε φηη 

ππάξρεη πεξίπησζε, ίζσο κέηξηα κε θαιχηεξε δηαθήκηζε, κε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ζηελ 

επεμεξγαζία ηνπ πξντφληνο, κε ζπλεξγαζίεο κηθξψλ παξαγσγψλ θαη κε ηε ζπκβνιή απφ ην 

εκπφξην θαη πνιχ κε ηελ εθαξκνγή ζπζηεκάησλ πνηφηεηαο. 

 

5.5.11.   Δπηρείξεζε Έλωζε πλεηαηξηζκώλ Μνπδαληώλ 

 

  ην πξψην κέξνο ηεο ζπλέληεπμεο, ν εξσηψκελνο απάληεζε ζηηο εξσηήζεηο πνπ 

αθνξνχλ ηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο επηρείξεζεο. Αξρηθά, εξσηήζεθε γηα ην είδνο ηεο 

επηρείξεζεο, ηελ πεξηνρή ζηελ νπνία βξίζθεηαη θαη ηα ρξφληα ιεηηνπξγίαο θαη απάληεζε φηη είλαη 

ζπλεηαηξηζκφο, βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή Μνπδαληψλ θαη ιεηηνπξγεί 83 ρξφληα. ηελ επφκελε 
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εξψηεζε γηα ην πφζα άηνκα απαζρνιεί, απάληεζε φηη απαζρνινχληαη 19 άηνκα, ελψ ζηελ 

εξψηεζε γηα ην πνηα είλαη ε αζρνιία ηεο επηρείξεζεο, είπε πσο ε επηρείξεζε αζρνιείηαη κε ηελ 

παξαγσγή ειαηνιάδνπ θαη βξψζηκεο ειηάο. 

 ην δεχηεξν κέξνο ηεο ζπλέληεπμεο, ν εξσηψκελνο απάληεζε ζηηο εξσηήζεηο πνπ 

αθνξνχλ ηα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο επηρείξεζεο. ηελ εξψηεζε γηα ην απφ πνχ πξνέξρνληαη 

νη πξψηεο χιεο, απάληεζε φηη πξνέξρνληαη απφ ηδηφθηεηεο θαιιηέξγεηεο, ελψ ζηελ εξψηεζε γηα 

ην πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ θάλνπλ ηα δηθά ηνπο πξντφληα λα ππεξηεξνχλ απφ ηα 

αληαγσληζηηθά, έδσζε ηελ απάληεζε πσο ηα πξντφληα ηνπο μερσξίδνπλ γηα ηελ γεχζε, ηελ νζκή, 

ηελ νμχηεηα θαη ηελ ζπζθεπαζία θαη φηη ε ζπζθεπαζία πνπ ρξεζηκνπνηνχλ γηα ην ειαηφιαδν 

είλαη ηα πιαζηηθά θαη ηα αλνμείδσηα δνρεία. ζνλ αθνξά ηελ εξψηεζε γηα ην πνπ δηαθηλνχλ ηα 

πξντφληα ηνπο θαη ζε ηη πνζνζηφ, ν εξσηψκελνο απάληεζε φηη ην 5% πεγαίλεη ζηα ζνχπεξ 

κάξθεη, ελψ ζηελ εξψηεζε γηα ηνλ αλ παξάγνπλ άιια πξντφληα κε πξψηε χιε ην ειαηφιαδν, ε 

απάληεζε ηνπ ήηαλ πσο δελ παξάγνπλ άιια πξντφληα. ηελ εξψηεζε εάλ εθαξκφδνπλ θάπνην 

ζχζηεκα πνηφηεηαο, απάληεζε πσο εθαξκφδνπλ ην ISO 22000 θαη επίζεο ην ειαηφιαδν πνπ 

παξάγνπλ δελ πηζηνπνηείηαη κε ηελ έλδεημε ΠΟΠ. Δπίζεο, ζηελ  εξψηεζε γηα ην αλ ε επηρείξεζε 

δηαζέηεη δηθφ ηεο απνζεθεπηηθφ ρψξν, ν εξσηψκελνο απάληεζε πσο δηαζέηνπλ δηθφ ηνπο 

απνζεθεπηηθφ ρψξν 1500 η.κ. πεξίπνπ, ελψ ζηελ εξψηεζε εάλ ρξεζηκνπνηνχλ ηδηφθηεην κέζν 

κεηαθνξάο γηα ηελ δηαλνκή ησλ πξντφλησλ, απάληεζε πσο δηαζέηνπλ δηθφ ηνπο κέζν. 

 ηελ εξψηεζε γηα ηελ εμαγσγή ησλ πξντφλησλ, ν εξσηψκελνο έδσζε ηελ απάληεζε πσο 

εμάγνπλ ηα πξντφληα ηνπο ζηελ Ηηαιία ζε πνζνζηφ 70%, ζηελ Γεξκαλία 20% θαη ζηε εξβία 

10%, ελψ ζηελ εξψηεζε ζε πνην πνζνζηφ πξνέξρνληαη ηα έζνδα ζαο απφ ηελ Διιάδα θαη ην 

εμσηεξηθφ, απάληεζε φηη ην 40% ησλ εζφδσλ ηνπο πξνέξρνληαη απφ ηελ Διιάδα θαη ην 60% απφ 

ην εμσηεξηθφ. ηελ επφκελε εξψηεζε, φπνπ δεηήζεθε ε άπνςε ηνπ εξσηψκελνπ γηα ηνλ αλ 

ρξεζηκνπνηνχλ πξαθηηθέο θηιηθέο γηα ην πεξηβάιινλ γηα ηελ παξαγσγή ησλ πξντφλησλ ηνπο, ε 

άπνςε ηνπ ήηαλ πσο ρξεζηκνπνηνχλ θηιηθέο πξαθηηθέο , αιιά φρη επαξθείο, ελψ ζηελ επφκελε 

εξψηεζε γηα ηελ ιήςε κέηξσλ γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ, απάληεζε πσο ιακβάλνπλ ηα 

απαξαίηεηα κέηξα. ηελ ζπλέρεηα, φζνλ αθνξά ηελ άπνςε ηνπ γηα ην αλ ε Πνιηηεία ηνπο 

παξαθηλεί ζε ζρέζε κε ην πεξηβάιινλ, απάληεζε φηη ηνπο παξαθηλεί ιίγν θαη φηη επίζεο δελ ηνπο 

πξνζηαηεχεη ζε ζρέζε κε ηηο ηηκέο πψιεζεο ζηνπο εκπφξνπο. ηελ εξψηεζε γηα ην αλ ζα 

κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ κέιε ζπλεηαηξηζκνχ, ε απάληεζε ήηαλ ζεηηθή, ιφγσ ηνπ φηη 

ππάξρεη κεησκέλν θφζηνο απνζήθεπζεο θαη πξνκεζεηψλ, θαιχηεξε πνηφηεηα, απμεκέλεο 

πσιήζεηο θαη ηζρπξνπνίεζε ζηελ αγνξά.  
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 ηελ ηειεπηαία εξψηεζε, γηα ην αλ πηζηεχεη πσο ππάξρνπλ πξννπηηθέο γηα ηελ αχμεζε 

ησλ πσιήζεσλ ηνπ ειαηνιάδνπ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Υαιθηδηθήο, έδσζε ηελ απάληεζε φηη 

ππάξρεη πεξίπησζε, ίζσο κέηξηα κε θαιχηεξε δηαθήκηζε, κε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ζηελ 

επεμεξγαζία ηνπ πξντφληνο, κε ηελ εθαξκνγή ζπζηεκάησλ πνηφηεηαο, κε ηε ζπκβνιή απφ ην 

εκπφξην γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ θαη ιίγν κε ηηο ζπλεξγαζίεο πνιιψλ κηθξψλ παξαγσγψλ. 

 

 

5.6     ηαηηζηηθή Αλάιπζε 

 

Γηάγξακκα 5.2. 

 

  

 πσο παξαηεξείηαη ζην Γηάγξακκα 2,  ζχκθσλα κε ηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ ζηελ 

εξψηεζε γηα ηηο αζρνιίεο θάζε επηρείξεζεο, φιεο νη επηρεηξήζεηο (100%) αζρνινχληαη κε ηελ 

παξαγσγή ειαηνιάδνπ, ελψ νη νρηψ απφ ηηο έληεθα (72%) επηρεηξήζεηο αζρνινχληαη θαη κε ηελ 

παξαγσγή βξψζηκεο ειηάο. Δπίζεο, ελληά απφ απηέο (81%), πσινχλ ηα πξντφληα πνπ παξάγνπλ, 

ελψ κφιηο δπν (18%) επηρεηξήζεηο αζρνινχληαη κε ηελ δηαλνκή ησλ πξντφλησλ ηνπο θαη έμη 

(54%) επηρεηξήζεηο απνζεθεχνπλ ηα πξντφληα παξαγσγήο, θαζψο φιεο δηαζέηνπλ δηθφ ηνπο 

απνζεθεπηηθφ ρψξν, φπσο πξνέθπςε απφ ηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ, κε κέζν φξν 500 η.κ. 

ρσξεηηθφηεηα. 
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Γηάγξακκα 5.3. 

 

 

 Σα απνηειέζκαηα ησλ απαληήζεσλ πνπ δφζεθαλ απφ ηνπο επηρεηξεκαηίεο ζηελ εξψηεζε 

ζρεηηθά κε ηα ζηνηρεία πνπ θάλνπλ ηα πξντφληα ηνπο λα ππεξηεξνχλ απφ ηα αληαγσληζηηθά 

πξντφληα,  θαίλνληαη ζην Γηάγξακκα 3. πσο παξαηεξείηαη, ζχκθσλα κε ηνπο επηρεηξεκαηίεο, 

ηα βαζηθά ζηνηρεία γηα ηα νπνία δηαθξίλνληαη ηα πξντφληα ηνπο είλαη ε γεχζε θαη ε νμχηεηα 

(100%). Ζ ηδηαίηεξα θαιή γεχζε θαη ηα ρακειά επίπεδα νμχηεηαο ζην ειαηφιαδν είλαη απηά γηα 

ηα νπνία δηαθξίλεηαη ην ειαηφιαδν Υαιθηδηθήο. Χζηφζν, θαη ε νζκή (81%) είλαη έλα 

ραξαθηεξηζηηθφ γηα ην νπνίν μερσξίδεη ην ζπγθεθξηκέλν ειαηφιαδν. ζνλ αθνξά ηε 

ζπζθεπαζία,  πέληε (45%) απφ ηνπο έληεθα επηρεηξεκαηίεο ζεσξνχλ φηη ε ζπζθεπαζία είλαη έλα 

ραξαθηεξηζηηθφ γηα ην νπνίν ηα πξντφληα ηνπο ππεξηεξνχλ απφ ηα αληαγσληζηηθά, ελψ κφλν δπν 

(18%) ζεσξνχλ φηη ηα πξντφληα ηνπο μερσξίδνπλ θαη γηα ηελ ηηκή ηνπο. 
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Γηάγξακκα 5.4. 

 

 

 Σα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ, δείρλνπλ 

φηη ην αινπκίλην (81%) είλαη απηφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη πεξηζζφηεξν γηα ηελ ζπζθεπαζία ηνπ 

ειαηνιάδνπ. Οη επηρεηξεκαηίεο ηνπνζεηνχλ ζπλήζσο ην ειαηφιαδν ζε αλνμείδσηα δνρεία, ελψ 

αξθεηνί ρξεζηκνπνηνχλ θαη ηα πιαζηηθά δνρεία ζε πνζνζηφ 63%. Σα γπάιηλα δνρεία 

πξνηηκψληαη ιηγφηεξν απφ ηα δπν πξνεγνχκελα πιηθά (36%), ιφγσ ηνπ εχζξαπζηνπ πιηθνχ  θαη 

νη ζπζθεπαζίεο ηεηξα παθ είλαη απηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη πνιχ ιηγφηεξν (18%), επεηδή είλαη 

κηα θαηλνχξγηα κνξθή ζπζθεπαζίαο, φρη πνιχ δηαδεδνκέλε.  

Γηάγξακκα 5.5. 

 

 πσο παξαηεξείηαη ζην Γηάγξακκα 5, νη επηρεηξεκαηίεο σο επί ην πιείζηνλ, πσινχλ ηα 

πξντφληα ηνπο απεπζείαο ζηνπο θαηαλαισηέο θαη ζηνπο εκπφξνπο  ζε πνζνζηφ 64%, ελψ ζε 
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πνζνζηφ 10% πσινχλ ην ειαηφιαδν ζε επηρεηξεκαηίεο εζηηαηνξίσλ θαη θαθεηεξηψλ. Οη 

επηρεηξεκαηίεο πσινχλ απεπζείαο ην ειαηφιαδν ζηα ζνχπεξ κάξθεη ζε ρακειφηεξν πνζνζηφ 

0,07%, ελψ ηηο ιηγφηεξεο πσιήζεηο  ηηο θάλνπλ ζηα μελνδνρεία ζε πνζνζηφ 0,01%. 

 

 

Γηάγξακκα 5.6. 

 

  

 πσο παξαηεξείηαη ζην Γηάγξακκα 6, κφλν ην 27% ησλ επηρεηξεκαηηψλ, δειαδή νη ηξεηο 

απφ ηνπο έληεθα,  παξάγνπλ άιια πξντφληα πνπ έρνπλ σο πξψηε χιε ην ειαηφιαδν θαη ηα 

πξντφληα πνπ παξάγνπλ είλαη πξάζηλα ζαπνχληα. Οη ππφινηπνη νρηψ επηρεηξεκαηίεο (72%) 

απάληεζαλ πψο δελ παξάγνπλ άιια πξντφληα, πέξαλ ηνπ ειαηνιάδνπ θαη ησλ ειηψλ. 
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Γηάγξακκα 5.7. 

 

  

 χκθσλα κε ην Γηάγξακκα 7,  νη νρηψ απφ ηνπο έληεθα επηρεηξεκαηίεο (72%), 

εθαξκφδνπλ ην ζχζηεκα πνηφηεηαο ISO 22000 ζην ειαηφιαδν, ελψ νη ππφινηπνη ηξεηο 

επηρεηξεκαηίεο (28%) εθαξκφδνπ ην ζχζηεκα HACCP.  

 ζνλ αθνξά ηελ πηζηνπνίεζε κε ηελ έλδεημε ΠΟΠ (Πξνζηαηεπκέλε Ολνκαζία 

Πξνέιεπζεο), φπσο παξαηεξείηαη ζην παξαθάησ Γηάγξακκα 8, νη ηέζζεξηο απφ ην ζχλνιν 

(36%) ησλ επηρεηξεκαηηψλ, έρνπλ πηζηνπνηεκέλν ειαηφιαδν κε ηελ έλδεημε ΠΟΠ, ελψ νη 

ππφινηπνη 7 (64%) δελ έρνπλ πηζηνπνηεκέλν ην ειαηφιαδν πνπ παξάγνπλ κε ηελ ζπγθεθξηκέλε 

έλδεημε. 

Γηάγξακκα 5.8. 
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 ηελ εξψηεζε πνπ έγηλε ζηνπο επηρεηξεκαηίεο, εάλ δηαζέηνπλ δηθφ ηνπο απνζεθεπηηθφ 

ρψξν, θαη νη έληεθα επηρεηξεκαηίεο απάληεζαλ πσο δηαζέηνπλ δηθφ ηνπο ρψξν ζηελ επηρείξεζε 

ηνπο γηα λα απνζεθεχνπλ ηα παξαγφκελα πξντφληα κε κέζν φξν 500 η.κ. ρσξεηηθφηεηα, ελψ 

φζνλ αθνξά ηελ δηαλνκή ησλ πξντφλησλ ηνπο, φπσο θαίλεηαη θαη ζην Γηάγξακκα 9, ην 81% ησλ 

επηρεηξεκαηηψλ, δειαδή νη ελληά απφ ηνπο έληεθα, δηαζέηνπλ δηθφο ηδηφθηεην κέζν κεηαθνξάο. 

 

Γηάγξακκα 5.9. 

 

 

Γηάγξακκα 5.10. 
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 χκθσλα κε ην Γηάγξακκα 10, ζηελ εξψηεζε εάλ εμάγνπλ ηα πξντφληα ηνπο, νη ελληά 

επηρεηξεκαηίεο (81%) απάληεζαλ πσο εμάγνπλ ηα πξντφληα ηνπο, ελψ δπν κφλν απφ ηνπο έληεθα 

(19%) δηαθηλνχλ ηα πξντφληα ηνπο κφλν ζηελ Διιάδα. 

Γηάγξακκα 5.11. 

 

  

 ΄0πσο θαίλεηαη ζην Γηάγξακκα 11, ε Ηηαιία είλαη ε ρψξα φπνπ νρηψ επηρεηξεκαηίεο  

πξαγκαηνπνηνχλ εμαγσγέο κε πνζνζηφ 36%, ελψ αθνινπζεί ε Ηζπαλία κε πνζνζηφ 29%, φπνπ νη 

έμη επηρεηξεκαηίεο απφ ηνπο έληεθα εμάγνπλ ηα πξντφληα ηνπο. ηε ηξίηε ζέζε εμαγσγψλ είλαη ε 

Γεξκαλία κε πνζνζηφ 5,4 %, ελψ ε εξβία θαη ε Κίλα είλαη νη ρψξεο κε ην ρακειφηεξν πνζνζηφ 

εμαγσγψλ 3,6%, φπνπ κφλν δπν απφ ηνπο έληεθα επηρεηξεκαηίεο εμάγνπλ ε απηέο ηηο ρψξεο. 

Γηάγξακκα 5.12. 
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 Σα έζνδα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο πσιήζεηο ησλ πξντφλησλ ζηελ Διιάδα, φπσο 

απάληεζαλ νη επηρεηξεκαηίεο, απνηεινχλ ην 38% ησλ ζπλνιηθψλ ηνπο εζφδσλ, ελψ ην 61% ησλ 

εζφδσλ πξνέξρνληαη απφ ηηο πσιήζεηο ησλ πξντφλησλ ηνπο ζην εμσηεξηθφ. 

 

 ηελ εξψηεζε πνπ έγηλε ζηνπο επηρεηξεκαηίεο εάλ πηζηεχνπλ φηη ε επηρείξεζε ηνπο 

ρξεζηκνπνηεί πξαθηηθέο θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ γηα ηελ παξαγσγή ησλ πξντφλησλ, νη έμη 

απφ ηνπο έληεθα (54%) απάληεζαλ πσο λαη, ζίγνπξα ρξεζηκνπνηνχλ θηιηθέο πξαθηηθέο, ελψ νη 

ππφινηπνη πέληε (45%) απάληεζαλ πσο ρξεζηκνπνηνχλ θηιηθέο πξαθηηθέο, αιιά φρη επαξθείο. 

Γηάγξακκα 5.13. 

 

 

 

 ηελ εξψηεζε πνπ έγηλε ζηνπο επηρεηξεκαηίεο εάλ ιακβάλνπλ κέηξα γηα ηελ δηαρείξηζε 

ησλ απνβιήησλ, φινη απάληεζαλ πσο ιακβάλνπλ ηα απαξαίηεηα κέηξα, φπσο θαίλεηαη ζην 

Γηάγξακκα 14. 
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Γηάγξακκα 5.14. 

 

 ηελ εξψηεζε, εάλ πηζηεχνπλ φηη ε Πνιηηεία ηνπο παξαθηλεί ζε ζρέζε κε ην πεξηβάιινλ, 

φπσο θαίλεηαη ζην Γηάγξακκα 15, νη ηξεηο απφ ηνπο έληεθα (27%) απάληεζαλ πσο δελ ηνπο 

παξαθηλεί θαζφινπ, ελψ νη ππφινηπνη νρηψ (72%) απάληεζαλ πσο ε Πνιηηεία ηνπο παξαθηλεί 

ιίγν θαη θαλέλαο δελ απάληεζε φηη ε Πνιηηεία ηνπο παξαθηλεί πνιχ 

 

Γηάγξακκα 5.15. 

 

 

 ηελ εξψηεζε, εάλ πηζηεχνπλ φηη ε Πνιηηεία ηνπο πξνζηαηεχεη ζε ζρέζε κε ηηο ηηκέο 

πψιεζεο ζηνπο εκπφξνπο, φπσο θαίλεηαη ζην Γηάγξακκα 16, ην 90% ησλ επηρεηξεκαηηψλ 

απάληεζε πσο ε Πνιηηεία δελ ηνπο πξνζηαηεχεη θαζφινπ, ελψ κφλν ην 10% απάληεζε φηη ηνπο 

πξνζηαηεχεη ζε ζρέζε κε ηηο ηηκέο πψιεζεο ζηνπο εκπφξνπο. 
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Γηάγξακκα 5.16. 

 

 

Γηάγξακκα 5.17. 

 

 

 χκθσλα κε ην παξαπάλσ Γηάγξακκα 17, ην 45% ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζε πσο ζα 

κπνξνχζαλ λα είλαη κέιε ελφο ζπλεηαηξηζκνχ, ελψ ην ππφινηπν 54% ησλ εξσηεζέλησλ 

πηζηεχνπλ φηη δελ ζα κπνξνχζαλ λα είλαη κέιε. Οη ιφγνη αλαθέξνληαη ζηα παξαθάησ 

δηαγξάκκαηα 
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Γηάγξακκα 5.18. 

 

  

 

  χκθσλα κε ην Γηάγξακκα 18, ν θπξηφηεξνο ιφγνο πνπ δελ ζα κπνξνχζαλ λα είλαη κέιε 

ζπλεηαηξηζκνχ θαη κε πνζνζηφ 45% είλαη φηη δελ ππάξρεη πλεχκα ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ 

επηρεηξεκαηηψλ, ψζηε λα κπνξνχλ λα ζπλππάξμνπλ ζε έλα ζπλεηαηξηζκφ. Ο επφκελνο ιφγνο ζε 

πνζνζηφ 27% είλαη φηη είλαη πνιχ πνιχπινθν γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί, θαζψο ππάξρεη πνηθηιία 

παξαγσγψλ κε δηαθνξεηηθά κεγέζε θαη επίζεο, δελ ππάξρεη ε θαηάιιειε ελεκέξσζε απφ ηελ 

Πνιηηεία. Οη εξσηψκελνη, ζε πνζνζηφ 18%, δήισζαλ φηη είλαη πνιχ επηθπιαθηηθνί κε απηά πνπ 

αθνχγνληαη ζηελ Διιάδα πεξί δπζιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ θαη φηη απαηηνχληαη 

ζεκαληηθά θεθάιαηα  γηα ηε δεκηνπξγία ζπλεηαηξηζκνχ. Σέινο, ν ηειεπηαίνο ιφγνο κε  πνζνζηφ 

9%, είλαη φηη είλαη κηθξέο κνλάδεο κε κηθξή παξαγσγή θαη δελ βιέπνπλ ηδηαίηεξα νθέιε. 

 

 

 

 

 

 



109 
 

Γηάγξακκα 5.19. 

 

  

 ην Γηάγξακκα 19 παξαηεξνχληαη  ηα νθέιε πνπ πηζηεχνπλ φηη ζα απνθφκηδαλ απφ έλα 

ζπλεηαηξηζκφ. Σα ηξία ζεκαληηθφηεξα νθέιε κε πνζνζηφ 36%, φπσο απάληεζαλ νη 

επηρεηξεκαηίεο, είλαη φηη ζα κεησζεί ην θφζηνο πξνκεζεηψλ θαη ην θφζηνο απνζήθεπζεο θαη ζα 

απμεζνχλ νη πσιήζεηο., ελψ κε πνζνζηφ 27%, ππνζηεξίδνπλ φηη ζα βειηησζεί ε πνηφηεηα ησλ 

παξαγφκελσλ πξντφλησλ, θαζψο επίζεο ζα ηζρπξνπνηεζεί ε εηθφλα ηνπο ζηελ αγνξά. 

  

 ηελ εξψηεζε, εάλ πηζηεχνπλ φηη, φρη, ζε θακία πεξίπησζε δελ ππάξρεη πξννπηηθή γηα 

ηελ αχμεζε ησλ πσιήζεσλ ηνπ ειαηνιάδνπ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Υαιθηδηθήο, ην 72% ησλ 

εξσηεζέλησλ απάληεζε θαζφινπ θαη ην 28% απάληεζε ιίγν. 
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Γηάγξακκα 5.20. 

 

 

ελψ, ζηελ εξψηεζε εάλ πηζηεχνπλ φηη ππάξρεη πξννπηηθή κε θαιχηεξε δηαθήκηζε, ην 45% 

απάληεζε κέηξηα, ην 36% πνιχ, ην 10% πάξα πνιχ θαη ην 9% ιίγν. 

Γηάγξακκα  5.21. 

 

  

 

 Δπίζεο, ζηελ πηζαλφηεηα πξννπηηθήο κε ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ζηελ επεμεξγαζία 

ηνπ πξντφληνο, ην 72% απάληεζε κέηξηα, ην 18% πνιχ θαη ην 10 απάληεζε ιίγν. 
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Γηάγξακκα 5.22. 

 

 

 ζνλ αθνξά ηελ πξννπηηθή αχμεζεο ησλ πσιήζεσλ κε ηελ εθαξκνγή ζπζηεκάησλ 

πνηφηεηαο, ην 54% ησλ επηρεηξεκαηηψλ απάληεζε κέηξηα, ην 27% απάληεζε πνιχ, ην 9,5% πάξα 

πνιχ θαη ην ππφινηπν 9,5% θαζφινπ, 

Γηάγξακκα 5.23. 

 

 

 Σν 54% ησλ επηρεηξεκαηηψλ απάληεζαλ κέηξηα ζηελ πεξίπησζε ζπλεξγαζίαο πνιιψλ 

κηθξψλ παξαγσγψλ γηα ηελ αχμεζε ησλ πσιήζεσλ, ην 27% απάληεζε ιίγν, ην 9,5% πνιχ θαη ην 

ππφινηπν 9,5% θαζφινπ. 
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Γηάγξακκα 5.24. 

 

 

ελψ,  ζηελ πεξίπησζε ζπκβνιήο θαη απφ ην εκπφξην γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ ειαηνιάδνπ, ην 45% 

απάληεζε κέηξηα, ην 18% πνιχ, ην 9% θαζφινπ, ην 10% πάξα πνιχ θαη ην ππφινηπν 18% ιίγν. 

Γηάγξακκα 5.25. 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ- ΔΠΙΛΟΓΟ 

 πσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ε εξγαζία απηή είρε ζθνπφ ηε κειέηε ηεο παξαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο ηνπ ειαηνιάδνπ θαη ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ηνπ ειαηνπαξαγσγηθνχ θιάδνπ θαη 

ηελ παξνπζίαζε απηήο, κε φιεο ηηο ηδηαηηεξφηεηεο πνπ παξνπζηάδεη ζε φια ηα ζηάδηα ηεο θάζε 

ιεηηνπξγίαο Logistics. Γηα ην ιφγν απηφ εξεπλήζεθαλ πξαθηηθέο παξαγσγήο θαη πξνψζεζεο ηνπ 

ειαηνιάδνπ θαη δφζεθε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ αγνξά ειαηνιάδνπ 

ζηε Υαιθηδηθή. 

 Ζ Δθνδηαζηηθή είλαη κηα επηζηήκε πνπ βνεζά ηηο επηρεηξήζεηο λα νξγαλσζνχλ θαη λα 

ζρεδηάζνπλ ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπο κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε ην ηειηθφ πξντφλ λα θηάζεη ζηνλ 

θαηαλαισηή ζηνλ ζσζηφ ηφπν, ηνλ ζσζηφ ρξφλν, ζηε ζσζηή πνηφηεηα θαη πνζφηεηα. Ζ 

ειαηνπνίεζε είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ εκθαλίδεη πνιιέο ηδηαηηεξφηεηεο ιφγσ ηεο επαηζζεζίαο 

πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ ειηά σο αγξνηηθφ πξντφλ θαη ην ειαηφιαδν σο παξάγσγν ηεο. Γη‟ απηφ 

έλαο θαιφο πξνγξακκαηηζκφο κε ζσζηφ ζρεδηαζκφ ησλ ιεηηνπξγηψλ Logistics κπνξεί λα 

βνεζήζνπλ ηνπο ειαηνπαξαγσγνχο λα έρνπλ ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα ζηε παξαγσγή ηνπο. 

 Οη πξνκήζεηεο θαη νη αγνξέο έρνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε παξαγσγή ειαηνιάδνπ, θαζψο 

κηα θαιή παξαγσγή ειηψλ, κε ηελ θαηάιιειε επεμεξγαζία δίλεη θαη θαιφ ειαηφιαδν. Ζ 

δηαρείξηζε ησλ απνζεκάησλ είλαη επίζεο ζεκαληηθή, ιφγσ ησλ ηδηαηηεξνηήησλ πνπ παξνπζηάδεη 

ε ειηά θαη ησλ εηδηθψλ ζπλζεθψλ πνπ απαηηνχληαη ζηε δηαρείξηζε ηεο. Δπίζεο, ε κεηαθνξά απφ 

ην ρσξάθη ζην ειαηνηξηβείν είλαη θαζνξηζηηθή γηα ηε πνηφηεηα ηνπ ειαηνιάδνπ πνπ ζα παξαρζεί. 

Σέινο, εμίζνπ ζεκαληηθή είλαη ε απνζήθεπζε, ε ζπζθεπαζία θαη ε δηαθίλεζε, αθνχ δελ είλαη 

αξθεηφ λα παξαρζεί θαιφ ειαηφιαδν, εάλ  δελ ππάξρνπλ νη θαηάιιειεο ζπλζήθεο  γηα λα 

δηαηεξεζεί αλαιινίσην κέρξη λα θηάζεη ζηα ζεκεία πψιεζεο θαη ζηνλ θαηαλαισηή. 

  Χζηφζν, ηα ηειεπηαία ρξφληα νη θαηαλαισηέο νδεγνχληαη ζε πην εμεηδηθεπκέλα ζέκαηα, 

ιφγσ ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ, γη‟ απηφ είλαη πην επαηζζεηνπνηεκέλνη ζην ζέκα απηφ θαη δεηνχλ 

πξντφληα πνπ παξαζθεπάδνληαη κε πξαθηηθέο θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ. ήκεξα, ε 

Δθνδηαζηηθή ιακβάλεη ππφςε ηεο απηφ ην παξάγνληα, θπξίσο ζηηο κεηαθνξέο θαη ηελ 

απνζήθεπζε, αιιά θαη ζηε παξαγσγηθή δηαδηθαζία(π.ρ. δηαρείξηζε απνβιήησλ). Έλαο ηξφπνο 

έλδεημεο ηεο επαηζζεηνπνίεζεο ηφζν ησλ παξαγσγψλ, φζν θαη ησλ πνιηηψλ είλαη ε αλάζηξνθε 

εθνδηαζηηθή αιπζίδα ζην θιάδν ηνπ ειαηνιάδνπ κε ηελ επηζηξνθή ησλ ζπζθεπαζηψλ πξνο 

επαλαρξεζηκνπνίεζε ή ηελ αλαθχθισζε. 

 Σν ειαηφιαδν είλαη έλα δηαδεδνκέλν πξντφλ, γλσζηφ απφ ηα αξραία ρξφληα, ην νπνίν έρεη 

κεγάιε ζεκαζία γηα ηνλ άλζξσπν, ηφζν γηα ηηο επεξγεηηθέο ηνπ ηδηφηεηεο ζηελ πγεία, φζν θαη γηα 
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νηθνλνκηθνχο ιφγνπο, αθνχ πξνζθέξεη ζηνπο παξαγσγνχο ζεκαληηθή ελίζρπζε ζην εηζφδεκα 

ηνπο θαη απνηειεί έλα πξντφλ πςειήο θαηαλάισζεο πνπ απνθέξεη κεγάια νηθνλνκηθά θέξδε 

ζηηο ειαηνπαξαγσγηθέο επηρεηξήζεηο. Δίλαη έλα πξντφλ απαξαίηεην γηα ηε θαζεκεξηλή δηαηξνθή 

ηνπ αλζξψπνπ, γη‟ απηφ ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη απμεζεί ε αγνξά θαη ε θαηαλάισζε ηνπ 

παγθνζκίσο θαη έρεη δεκηνπξγεζεί κεγάινο αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ ρσξψλ παξαγσγήο. 

 ηε Υαιθηδηθή, παξαηεξνχληαη έληνλεο εμειίμεηο, αθνχ νη ληφπηεο πνηθηιίεο ειηψλ έρνπλ 

απμεζεί ζε δήηεζε απφ ρψξεο ηεο Δπξψπεο, αιιά θαη ηεο Αλαηνιήο. Οη πνζφηεηεο ειαηνιάδνπ 

πνπ παξάγνληαη έρνπλ σο πξψηε χιε γεγελείο πνηθηιίεο ειηψλ. Σν ζεκαληηθφ ζηελ αγνξά ηεο 

Υαιθηδηθήο είλαη φηη ε ηάζε πξνο πνηνηηθφηεξν ειαηφιαδν, νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία πνιιψλ 

ειαηνηξηβείσλ πνπ θεξδίδνπλ κεξίδην θαη έδαθνο, ηφζν ζηελ αγνξά ηεο Διιάδαο, φζν θαη ζηε 

δηεζλή αγνξά. 

 ζα πξναλαθέξζεθαλ βαζίδνληαη ζε ζηνηρεία ηεο ειιεληθήο θαη δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο. 

Πνιιά απφ απηά επηβεβαηψλνληαη θαη απφ ηελ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ηεο 

κειέηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ αμηνπνηνχλ ηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα, 

θαζψο ζεσξνχλ φηη νη ιεηηνπξγίεο ηεο είλαη πνιχ ζεκαληηθέο, γη „απηφ νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπο 

πεξηιακβάλνπλ ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο Δθνδηαζηηθήο. ηε Υαιθηδηθή, νη ειαηνπαξαγσγηθέο 

επηρεηξήζεηο ρξεζηκνπνηνχλ ζηε παξαγσγή ηνπο πξψηεο χιεο, δειαδή ειηέο πνπ ηηο θαιιηεξγνχλ 

νη ίδηεο νη επηρεηξήζεηο ζε ηδηφθηεηεο θαιιηέξγεηεο. Καιιηεξγνχληαη 3 δηαθνξεηηθέο πνηθηιίεο 

ειηψλ θαη είλαη απηέο πνπ πξνζθέξνπλ ηε δηαθνξεηηθή γεχζε θαη πνηφηεηα ζην ειαηφιαδν. ιεο 

νη επηρεηξήζεηο ζεσξνχλ φηη ην δηθφ ηνπο ιάδη ππεξέρεη σο πξνο ηελ γεχζε θαη ηελ πνηφηεηα, ελψ 

νη ελληά ζηνπο έληεθα ζεσξνχλ φηη ην ιάδη ηνπο ππεξηεξεί θαη ζε γεχζε. Ζ ζπζθεπαζία θαη ε 

ηηκή, ζχκθσλα κε ηνπ πεξηζζφηεξνπο δελ είλαη ηα ζηνηρεία γηα ηα νπνία μερσξίδνπλ ηα 

πξντφληαο απφ ηα αληαγσληζηηθά. Χζηφζν, φζνλ αθνξά ηε ζπζθεπαζία, νη επηρεηξήζεηο 

πηζηεχνπλ φηη ν θαηαλαισηέο γηα λα επηιέμνπλ έλα ειαηφιαδν αλάκεζα ζε άιια, θνηηάλε πξψηα 

ηελ πνηφηεηα, δειαδή ηελ γεχζε θαη ηελ νμχηεηα θαη κεηά ηελ εκθάληζε. Απηφ θαηαδεηθλχεηαη 

θαη ζηελ έξεπλα, πνπ έδεημε φηη ε πην ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελε ζπζθεπαζία είλαη ε αλνμείδσηε 

θαη αθνινπζεί ε πιαζηηθή ζπζθεπαζία, κε κεγάιε δηαθνξά απφ ηελ γπάιηλε θαη ηελ Tetra Pak. 

 Ζ έξεπλα έδεημε φηη σο επί ην πιείζηνλ, νη ειαηνπαξαγσγηθέο επηρεηξήζεηο πσινχλ ην 

ειαηφιαδν ηνπο απεπζείαο ζηνλ θαηαλαισηή ή ηνλ έκπνξν, ελψ πξαγκαηνπνηνχλ κηθξέο 

πσιήζεηο ζε super market θαη εζηηαηφξηα-θαθεηέξηεο θαη ειάρηζηα ζε μελνδνρεία. Πσιήζεηο 

πξαγκαηνπνηνχλ θαη ζην εμσηεξηθφ 9 ζηηο 11 επηρεηξήζεηο, θπξίσο ζε Ηζπαλία θαη Ηηαιία θαη 

ιηγφηεξν ζε Γεξκαλία, εξβία θαη Κίλα, ζηηο νπνίεο δπν ηειεπηαίεο ηα ηειεπηαία ρξφληα άξρηζαλ 

νη εμαγσγέο. πλεπψο, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ εζφδσλ ησλ επηρεηξήζεσλ πξνθχπηεη απφ ηηο 



115 
 

πσιήζεηο ζην εμσηεξηθφ. Δπηπιένλ, νη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο πξνζαξκφδνπλ ην ζχζηεκα 

πνηφηεηαο ISO 22000 θαη ηξεηο ην ζχζηεκα HACCP, ελψ κφλν ηέζζεξηο επηρεηξήζεηο έρνπλ ην 

ειαηφιαδν ηνπο πηζηνπνηεκέλν κε ηελ έλδεημε ΠΟΠ. 

 Δπηπιένλ, απφ ηελ έξεπλα πξνέθπςε φηη νη κηζέο πεξίπνπ επηρεηξήζεηο πηζηεχνπλ φηη δελ 

ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ κέιε ζπλεηαηξηζκνχ, κε θπξηφηεξν ιφγν φηη δελ ππάξρεη πλεχκα 

ζπλεξγαζίαο θαη δεπηεξεχνληα φηη δελ ππάξρεη ελεκέξσζε απφ ηελ Πνιηηεία θαη φηη ππάξρνπλ 

πνιινί κηθξνί ζε κέγεζνο παξαγσγνί. 

 Γεληθά ζπκπεξαίλεηαη φηη ε Δθνδηαζηηθή είλαη πιένλ αλαπφζπαζην θνκκάηη ησλ 

επηρεηξήζεσλ, ηφζν ηεο ειαηνπαξαγσγήο, φζν θαη ησλ ππφινηπσλ θιάδσλ, πνπ παίδεη πνιχ 

ζεκαληηθφ ξφιν  ζηελ νξζή ιεηηνπξγία θαη επηβίσζε ηνπο. Παξφιν πνπ νη ιεηηνπξγίεο ηεο 

Δθνδηαζηηθήο είλαη θνηλέο γηα φιεο ηηο ειαηνπαξαγσγηθέο επηρεηξήζεηο, ε θάζε κηα αθνινπζεί ηε 

δηθή ηεο πνιηηηθή, πνπ ηε δηαθνξνπνηεί απφ ηηο ππφινηπεο θαη έηζη δίλεη ζηνλ θαηαλαισηή ηε 

δπλαηφηεηα ηεο επηινγήο. 

 Παξφια απηά, ε ειαηνπνηία  ζηε Υαιθηδηθή θαη ζηελ Διιάδα δελ αμηνπνηείηαη  κε ην 

βέιηηζην ηξφπν. Σν ειαηφιαδν ηεο είλαη έλα απφ ηα πνηνηηθφηεξα παγθνζκίσο. Χζηφζν, δελ 

παξαηεξνχληαη νη πσιήζεηο κε ηελ αλακελφκελε δήηεζε κεηά απφ ηε δήηεζε ησλ θαηαλαισηψλ 

γηα πνηνηηθφ ειαηφιαδν. Γη „απηφ ε εξγαζία πξνηείλεη θάπνηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί 

λα βειηησζεί ε εηθφλα ηνπ ειαηνιάδνπ ζηνπο θαηαλαισηέο. 

 Αξρηθά, ε Πνιηηεία ζα πξέπεη λα δεκηνπξγήζεη πξνγξάκκαηα κε ηα νπνία ζα 

ελεκεξψλνληαη νη ειαηνπαξαγσγνί γηα ηηο λέεο ηερλνινγίεο, ψζηε νη επηρεηξήζεηο λα 

αλαβαζκηζηνχλ πηνζεηψληαο πξαθηηθέο ζηεξηδφκελεο ζε λέεο ηερλνινγίεο θαη ζπλεπψο λα 

βειηηψζνπλ ηε παξαγσγή ηνπο θαη ηελ εηθφλα ηνπο. Δπίζεο, νη ειαηνπαξαγσγνί κε ηελ έληαμε 

ηνπο ζε ζπλεηαηξηζκνχο ή κε ηε δεκηνπξγία λέσλ κπνξνχλ λα πξνσζήζνπλ θαιχηεξα ηα 

πξντφληα ηνπο, ηφζν ζηε ηνπηθή, φζν θαη ζηε δηεζλή αγνξά. Δπηπιένλ, κέζσ ησλ ζπλεηαηξηζκψλ 

απνθηνχλ κεγαιχηεξε δχλακε ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηνπο κεζάδνληεο. Απηφ ζα έρεη σο 

απνηέιεζκα ηνλ γξεγνξφηεξν εθνδηαζκφ ηεο αγνξάο κε ειαηφιαδν, αιιά παξάιιεια θαη ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο νξγαλψλνληαο ηηο κεηαθνξέο ηνπο κε ζχγρξνλα κέζα κεηαθνξάο. 

Γηα ηε πξνψζεζε ηνπ ειαηνιάδνπ ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ε δηαθήκηζε, ε νπνία 

αζθεί ηεξάζηηα δχλακε ζην θαηαλαισηή θαη κέζσ ηεο νπνίαο ζα πξνβάιινληαη ηα πνηνηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ειαηνιάδσλ θαη ε ζεκαζία ηνπο γηα ηελ αλζξψπηλε πγεία. Σέινο, 

ρξεηάδεηαη ε ππνζηήξημε ηνπ θιάδνπ απφ ην θξάηνο, ηφζν κε ηε δεκηνπξγία λφκσλ πνπ ζα 

πξνζηαηεχνπλ ηελ εγρψξηα παξαγσγή ειαηνιάδνπ απφ ηα εηζαγφκελα, φζν θαη κε ηε δεκηνπξγία 
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θηλήηξσλ γηα ηελ δεκηνπξγία θηιηθφηεξσλ πξνο ην πεξηβάιινλ πξαθηηθψλ παξαγσγήο  

ειαηνιάδνπ. 

 Κιείλνληαο ηελ εξγαζία απηή, ζεσξείηαη φηη πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη ζηφρνη ηεο, αθνχ 

κειεηήζεθε θαη παξνπζηάζηεθε ε εθνδηαζηηθή αιπζίδα  ζηνλ ειαηνπαξαγσγηθφ θιάδν θαη 

δφζεθε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζε πξαθηηθέο παξαγσγήο θαη πξνψζεζεο θαη ζηηο ζπλζήθεο πνπ 

επηθξαηνχλ ζηε Υαιθηδηθή. 
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