
Θ.Ε. 3: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ
ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ &  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΩΝ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ 

& ΙΤΑΛΙΑ

”Certification of Authenticity and Development of a Promotion Network 
olive products in the across border GREECE – ITALY area”

https://interreg-authentic-olive-net.eu/

Το παρόν κείμενο παράχθηκε με την οικονομική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και  αντανακλά τις 
απόψεις των συγγραφέα και  η Διαχειριστική Αρχή  δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση των 

πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν



ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

Πηγή: International Olive Council   



ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε.

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή  



ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

- Η ελαιοκαλλιέργεια στην Ελλάδα ανέρχεται

στα 11,6 εκατομμύρια στρέμματα με πάνω

από 170 εκατομμύρια δέντρα.

- Το 23% του συνόλου των καλλιεργούμενων

εκτάσεων στην Ελλάδα καλύπτεται από

ελαιώνες.

- Πελοπόννησος και η Κρήτη μοιράζονται το

75% της συνολικής ελαιοπαραγωγής.

- Κάθε δέντρο παράγει κατά μέσο όρο 15

έως 40 κιλά ελιάς ετησίως.

- Κατά μέσο όρο, η Ελλάδα παράγει περίπου

2.600.000 τόνους ελιάς ετησίως και η

παραγωγή ελαιολάδου κυμαίνεται από

300.000έως 400.000 τόνους.

- Η καλλιέργεια εξακολουθεί να

πραγματοποιείται με τον παραδοσιακό

τρόπο στους ελαιώνες.

- Η ελαιοκαλλιέργεια κληρονομείται από

γενιά σε γενιά.



H ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ
- Η ελαιοκαλλιέργεια στην Ιταλία ανέρχεται στα
1.075.000 εκτάρια, εκ των οποίων το 21%
αρδεύεται.

- Οι σημαντικότερες περιοχές
ελαιοκαλλιέργειας βρίσκονται στην περιοχή της
Απουλίας, η οποία αντιπροσωπεύει το 45% της
συνολικής έκτασης, ακολουθούμενη από την
Καλαβρία (19%), τη Σικελία (10%), την
Καμπανία (7%), το Λάτσιο (5%), την Τοσκάνη
(3%), τη Σαρδηνία (3%), την Βασιλικάτα (2%)
την Ούμπρια (2%).

- Η συνολική έκταση με βιολογική καλλιέργεια
καλύπτει περίπου 176.000 εκτάρια, 16% του
εθνικού συνόλου. Η περιοχή με τη μεγαλύτερη
έκταση είναι η Απουλία με 55.000 εκτάρια, το
32% του εθνικού συνόλου και το 15% της
συνολικής περιφερειακής επιφάνειας που
καλύπτεται από ελαιόδεντρα.

- Στην Ιταλία υπάρχουν πάνω από 500 ποικιλίες
ελαιόδεντρων και περισσότερο από το 90% της
παραγωγής ελαίου προέρχεται από 45
ποικιλίες.



ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΕΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

o Καλαμών

o Κορωνέϊκη

o Αθηνολιά

o Μανάκι

o Αμφίσσης

o Λαδολιά

- Το ελαιόλαδο που προέρχεται από πράσινους έως βιολετί καρπούς ελιάς περιέχει

μεγάλες ποσότητες φαινολικών και αρωματικών ενώσεων και έχει έντονη φρουτώδη

γεύση (Κορωνέϊκη και Αθηνολιά).

- Η γεύση του ελαιολάδου που προέρχεται από βιολετί προς μαύρους καρπούς είναι πιο

απαλή και το άρωμά του θυμίζει ώριμα φρούτα όπως μήλο, ντομάτες και μερικές φορές

αμύγδαλα (Λαδολιά και Μανάκι).

- Καθώς ο καρπός γίνεται πιο ώριμος, οι ποσότητες φαινολικών και αρωματικών

ενώσεων μειώνονται.

Καλλιέργεια κορωνέικης ελιάς στην Ηλεία, Δυτική Ελλάδα



ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ  ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΕΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ

 “Coratina”, “Ogliarola” &“Cellina di Nardò”, οι οποίες βρίσκονται στην
Περιφέρεια της Απουλίας.

 “Carolea”, “Cassanese” & “Ottobratica”, οι οποίες βρίσκονται στην
Περιφέρεια της Καλαβρίας.

 “Biancolilla”, “Cerasuola”, “Moresca”, “Santagatese” &“Tonda Iblea”, οι οποίες
βρίσκονται στην Περιφέρεια της Σικελίας.

 “Frantoio”, “Leccino”,“Moraiolo”, “Taggiasca”, “Canino” &“Dolce Agogia”,
χρησιμοποιούνται κυρίως για την παραγωγή λαδιού.

Καλλιέργεια ποικιλίας Coratina στην Απουλία



ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 
ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΙΤΑΛΙΑΣ

- Σήματα Ποιότητας της Ε.Ε. με βάση τον
Καν (ΕΕ) 1151/2012

o Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης
(Π.Ο.Π.-Protected Designation of Origin, PDO)

o Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης
(Π.Γ.Ε.-Protected Geographical Indication,
PGI)

http://www.minagric.gr/index.php/el/for-
citizen-2/pop-pge

- Ελληνικό Σήμα Ποιότητας

ο Πιστοποιεί την προέλευση
αγροδιατροφικών προϊόντων και υπηρεσιών
που παράγονται στην Ελλάδα.

ο Βασικό κριτήριο για την απονομή είναι
η εγχώρια προστιθέμενη αξία.

http://www.greekmark.gov.gr/

http://www.minagric.gr/index.php/el/for-citizen-2/pop-pge
http://www.greekmark.gov.gr/


ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ (AGROCERT) δραστηριοποιείται στους παρακάτω τομείς:

o Σύνταξη-έκδοση εθνικών προδιαγραφών στον τομέα των αγροτικών προϊόντων

o Επίβλεψη των ιδιωτικών φορέων πιστοποίησης, βάσει των εθνικών προτύπων AGRO

o Επίβλεψη των εγκεκριμένων Οργανισμών Ελέγχου και Πιστοποίησης προϊόντων

βιολογικής γεωργίας

o Έλεγχος και Πιστοποίηση Προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ

o Έλεγχος και Πιστοποίηση προϊόντων Ειδικών Πτηνοτροφικών Εκτροφών

o Ελληνικό σήμα στο γάλα και στα γαλακτοκομικά προϊόντα, στο Εξαιρετικό Παρθένο και

Παρθένο Ελαιόλαδο και στις Επιτραπέζιες Ελιές, και στα ΠΟΠ και ΠΓΕ προϊόντα

o Έλεγχος της Ποιότητας του νωπού γάλακτος & Ισοζυγίων γάλακτος

o Έλεγχος Διακίνησης του κρέατος

o Διαχείριση στοιχείων Παραγωγής του νωπού γάλακτος

o Έλεγχος αγοράς

με σκοπό την διασφάλιση της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων & τροφίμων, την

προστασία της προέλευσης και της ταυτότητας, καθώς και τον έλεγχο της νόμιμης χρήσης

όρων και συμβόλων.

Περισσότερες πληροφορίες στο link:

https://www.elgo.gr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=22

&Itemid=1202

https://www.elgo.gr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=22&Itemid=1202


ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΙSO 22000:2005

Το ISO 22000:2005 για τα συστήματα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων θέτει

απαιτήσεις για κάθε οργανισμό, ο οποίος δραστηριοποιείται στη διατροφική αλυσίδα,

και επιθυμεί να παρουσιάσει την ικανότητα του να ελέγχει τους σχετικούς με την

ασφάλεια των τροφίμων κινδύνους, με σκοπό να διαβεβαιώσει τον καταναλωτή ότι

τα τρόφιμα είναι ασφαλή τη στιγμή της κατανάλωσης.

ΙSO 9001:2015

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2015 για τη διαχείριση της

ποιότητας αποσκοπεί στη συνεχή βελτίωση των λειτουργιών της επιχείρησης, με

στόχο την μεγιστοποίηση της ικανοποίησης των απαιτήσεων των πελατών. Οι

απαιτήσεις του προτύπου καλύπτουν όλο το εύρος των δραστηριοτήτων ενός

οργανισμού από τον σχεδιασμό και ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών έως την

εξυπηρέτηση μετά την πώληση.

ISO 22005:2007

Το ISO 22005:2007 για την εγκατάσταση ενός συστήματος ιχνηλασιμότητας σε

επιχειρήσεις τροφίμων και ζωοτροφών. Αποτελεί εργαλείο οργάνωσης και

διαχείρισης της παραγωγικής διαδικασίας με σκοπό την αύξηση της αποδοτικότητας

και παραγωγικότητας ως αποτέλεσμα της ορθής διαχείρισης πόρων και την

διασφάλιση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων μέσω της εντατικοποίησης

των ποιοτικών ελέγχων

Περισσότερες Πληροφορίες στο link: http://www.elot.gr

http://www.elot.gr/


ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ……………..
Οι υφιστάμενοι έλεγχοι για την πιστοποίηση της αυθεντικότητας

του ελαιολάδου εστιάζονται στην γεωγραφική τους προέλευση και όχι

στα χαρακτηριστικά του.

Εργαστηριακές αναλύσεις δεν διεξάγονται μαζικά στο πλαίσιο

των ελέγχων, καθώς οι επιθεωρήσεις βασίζονται κυρίως στις δηλώσεις

των παραγωγών, γεγονός το οποίο μπορεί να διευκολύνει την εμφάνιση

φαινομένων νοθείας και ψευδεπίγραφων σημάνσεων στα ελαιόλαδα.

Με βάση τα παραπάνω, κρίνεται χρήσιμη η ανάπτυξη μιας νέας

πιστοποίησης, η οποία θα διεξάγει οργανοληπτικούς ελέγχους και

φυσικοχημικές αναλύσεις με σκοπό την διασφάλιση, στον ύψιστο βαθμό,

της αυθεντικότητας των τοπικών ελαιολάδων μέσω της επιβεβαίωσης της

προέλευσης και της ποιότητας τους.


