
Θ.Ε. 6: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2ου ΠΥΛΩΝΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ - Μέθοδοι 

Παραγωγής και Καλλιεργητικές Τεχνικές   

”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



ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ

- Η συγκομιδή των ελιών συνήθως ξεκινά τον Οκτώβριο και τελειώνει τον
Φεβρουάριο κάθε έτους.
- Ανάλογα με την ημερομηνία συγκομιδής και την ωρίμανση των καρπών της
ελιάς, τα ελαιόλαδα που λαμβάνονται μπορεί να έχουν διαφορετικές
ιδιότητες.

- Αφού οι ελιές συλλεχθούν στους ελαιώνες, πρέπει να μεταφερθούν στο
ελαιοτριβείο το συντομότερο δυνατόν, για να αποφευχθούν οι διαδικασίες
ζύμωσης.

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή  



ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ

1. Αφαίρεση φύλλων με τους

ανεμιστήρες & πλύσιμο ελαιοκαρπών

2. Επεξεργασία ελαιοκαρπών

(μηχανική εκχύλιση)

3. Αποθήκευση & σήμανση ελαιολάδου

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή  



ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ

- Τα εξαιρετικά παρθένα και παρθένα ελαιόλαδα εμφιαλώνονται και
σημαίνονται με τις απαραίτητες υποχρεωτικές και προαιρετικές ενδείξεις.

- Οι φιάλες πρέπει να διατηρούνται μακριά από μέτριες και υψηλές
θερμοκρασίες έως ότου μεταφερθούν σε χονδρέμπορους ή λιανοπωλητές για
να προωθηθούν στους καταναλωτές.

- Αυτές οι συνθήκες διατήρησης είναι το κλειδί για να αποφευχθεί η
οξείδωση του ελαίου που θα υποβαθμίσει την ποιότητά του.



 Η συγκομιδή πλήρως ώριμων ελιών από το έδαφος εγκαταλείφθηκε νωρίς λόγω
της ποιοτικής υποβάθμισης τους από την πτώση στο έδαφος και αντικαταστάθηκε
με τη συγκομιδή με τα χέρια, η οποία χρησιμοποιείται και σήμερα εκτενώς.

 Οι καρποί που συλλέγονται με το χέρι αφαιρούνται απευθείας από το δέντρο με
κίνηση των χεριών προς τα κάτω και τοποθετούνται σε καλάθια, σακούλες ή
κουτιά.

 Η προσέγγιση με το χέρι μπορεί να επιμηκυνθεί με την χρήση χειροποίητων
ξύλινων ή μεταλλικών χτενών, τα οποία χρησιμοποιούνται με την ίδια κίνηση προς
τα κάτω.

 Ραβδιά έχουν επίσης χρησιμοποιηθεί για να χτυπούν τα κλαδιά.

 Η μέθοδος με την σκάλα είναι αποτελεσματική μόνο σε ώριμους καρπούς.

 Οι παραπάνω μέθοδοι επιμήκυνσης  του  χεριού έχουν βελτιώσει την 
αποτελεσματικότητα της συλλογής,  αλλά ο ραβδισμός προκαλεί  βλάβη στα 
δένδρα  και όλες οι μέθοδοι είναι αναποτελεσματικές , αργές και απαιτούν τη 
συλλογή των καρπών από το έδαφος.



ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΚΘΛΙΨΗΣ ΕΛΙΑΣ

- Απομάκρυνση των ελιών από τυχόν φύλλα ή κλαδιά.

- Πλύσιμο των ελιών σε κρύο νερό και στέγνωμα.

- Σύνθλιψη και μετατροπή των ελιών χρησιμοποιώντας εξοπλισμό άλεσης από πέτρα.

- Μάλαξη ελαιοζύμης που συντελεί στη συνένωση των μικρών ελαιοσταγονιδίων σε
μεγαλύτερες σταγόνες λαδιού

- Άπλωμα του πολτού σε φυσικά στρώματα φίλτρου τα οποία στοιβάζονται σε στρώσεις
σε κάθετη πρέσα.

- Εξαγωγή ενός λιπαρού υγρού (μείγμα ελαιολάδου με υδαρή συστατικά του καρπού)
που είναι γνωστό ως η πρώτη «κρύα συμπίεση» λαδιού.

- Διαχωρισμός του λαδιού από το υδαρές τμήμα λόγω διαφοράς στην πυκνότητα, με
έκγχυση.

- Αποθήκευση του λαδιού παραδοσιακά αφιλτράριστου, καθώς το φιλτράρισμα μπορεί να
αφαιρέσει πολλά ευεργετικά θρεπτικά συστατικά.



ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

• Δεδομένης της σημαντικής χρονικής διάρκειας της φάσης εκχύλισης

και του επακόλουθου καθαρισμού του παραδοσιακού ελαιοτριβείου

οι ελιές διατηρούνται στις σακούλες ή τα δοχεία τους για

παρατεταμένο χρονικό διάστημα, διαδικασία που επιτρέπει την

έναρξη των ζυμώσεων.

• Οι μυλόπετρες πρέπει να καθαρίζονται σε κάθε χρήση.

• Παρατεταμένη έκθεση της πάστας ελιάς στο οξυγόνο καθώς οι

παραδοσιακές μηχανές έκθλιψης δεν λειτουργούν σε κλειστό

σύστημα, με αποτέλεσμα το παραγόμενο λάδι αρχίζει να οξειδώνεται

αμέσως, μειώνοντας έτσι τη διάρκεια ζωής του και υποβαθμίζοντας

την ποιότητά του.

• Οι ίνες απορροφούν όλα τα συστατικά του προϊόντος κατά τη

διάρκεια της διαδικασίας, δημιουργώντας έτσι ένα ευνοϊκό

περιβάλλον για την ανάπτυξη μικροοργανισμών -οργανισμών και

ζυμωτικών γεγονότων.



ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΘΛΙΨΗΣ ΕΛΙΩΝ

Multi- Phase System 

Three-Phase & Two-Phase System 



ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΗΘΗΣΗΣ ή  SINOLEA

 Η μέθοδος Διήθησης ή Sinolea εισήχθη το 1972 και είναι μια τρίτη μέθοδος
εκχύλισης ελαιολάδου.

 Η διαδικασία του διαχωρισμού των σταγόνων ελαιολάδου από το νερό
βασίζεται στην αρχή της διαφορετικής επιφανειακής τάσης του νερού και
του ελαίου.

 Το ελαιόλαδο προσκολλάται σε χαλύβδινες πλάκες, και έτσι διαχωρίζεται από
το νερό και τα στερεά.

 Τα πλεονεκτήματα του είναι:
 η υψηλότερη περιεκτικότητα του ελαιολάδου σε πολυφαινόλες,
 η χαμηλή θερμοκρασίας,
 το χαμηλό εργατικό κόστος,
 το βήμα διαχωρισμού ελαιολάδου / νερού δεν είναι απαραίτητο,
 η χαμηλή ενεργειακή απαίτηση

 Τα μειονεκτήματα του είναι:
 η πιθανή ταχεία οξείδωση του ελαιολάδου,
 η διαδικασία του δεν είναι απολύτως αποδοτική καθώς αφήνει μεγάλη

ποσότητα λαδιού στην πάστα ελιάς.



Ορθές καλλιεργητικές τεχνικές  συλλογής και έκθλιψης ελιών

Μηχανοποίηση

- Η μηχανοποίηση μειώνει το κόστος παραγωγής και αντιμετωπίζει σημαντικά κοινωνικά και εργασιακά

προβλήματα ξεπερνώντας την έλλειψη εργαζομένων και καθιστώντας τις καλλιεργητικές πρακτικές

λιγότερο κουραστικές.

- Η μηχανοποίηση μειώνει το χρόνο και την προσπάθεια που δαπανάται για τις καλλιεργητικές και

παραγωγικές πρακτικές των ελαιοκομικών προϊόντων, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο την εργασία και

την επαγγελματική ασφάλεια.

Βέλτιστη παρακολούθηση και διαχείριση του χρόνου συγκομιδής

- Οι καρποί ελιάς πρέπει να συγκομίζονται όταν η ποσότητα και η ποιότητα του λαδιού βρίσκονται στο

υψηλότερο επίπεδο και η απόδοση των μηχανημάτων είναι πιο αποτελεσματική.

Παραγωγικότητα ελαιώνων

Μία από τις κορυφαίες προϋποθέσεις για την απόκτηση μεγαλύτερων αποδόσεων είναι η καλλιέργεια

των καλύτερων ποικιλιών σε περιοχές κατάλληλες για καλλιέργεια ελιάς.

Απόσταση φύτευσης

- Η απόσταση των 6x6m επιτρέπει στους παραγωγούς να ελιχθούν ευκολότερα με τα μηχανήματα τους.

Παραγωγή και μεταφορά με χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα

- Διεθνής τάση για υιοθέτηση περισσότερο οικολογικών πρακτικών παραγωγής με αποτελεσματική

διαχείριση των φυσικών πόρων, όπως το νερό και τα απόβλητα, και δημιουργία εφοδιαστικών αλυσίδων

που αξιοποιούν το βέλτιστο φιλικούς προς το περιβάλλον τρόπους μεταφοράς.

Μπορείτε να μελετήσετε τον Οδηγό Ορθών Πρακτικών στην Παραγωγική Διαδικασία του Ελαιολάδου

του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης& Τροφίμων στον παρακάτω link:

http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Elia/odhgos_elaioladou_211216.pdf

http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Elia/odhgos_elaioladou_211216.pdf

