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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΤΕΥΧΟΣ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018

08    Ολοκληρωμένες προτάσεις  
για το ελαιόλαδο από τον ΣΕΒ.

12    Έληξαν οι άδειες των εργατών  
κίνδυνος να μείνουν αμάζευτα τα λιοστάσια.

18    Αυξάνονται ραγδαία οι μπάρες ελαιολάδου και 
επεκτείνονται στις μεγάλες ξενοδοεχειακές επιχειρήσεις, 
δημιουργώντας μια αγορά από μόνες τους.

21    Το μέτρο της υποχρεωτικής χρήσης  
τυποποιημένου ελαιολάδου στην εστίαση πήρε μπρος από 
την 1η Ιανουαρίου του 2018, φέρνοντας νέες μπράντες.

29    Ανοδικό το σερί στις τιμές του έξτρα παρθένου 
ελαιολάδου, παρά τις γιορτές.

30     Στην Κρήτη πολλοί παραγωγοί 
έχουν πάρει σπίτι τους την παραγωγή.

31    Οι γείτονες Τούρκοι 
κατάφεραν να αυξήσουν σημαντικά τις εξαγωγές ελαιολάδου 
αλλά και της επιτραπέζιας ελιάς.

32    Πολύ μεγάλες καταγράφονται την δεδομένη χρονική 
περίοδο οι προοπτικές αύξησης της κατανάλωσης έξτρα 
παρθένου ελαιολάδου.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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34    Παραμένουν ψηλά  
οι τιμές στην Καλαμών.

38    Με 564 ευρώ  
οι νέες φυτεύσεις.

42    Ο Χάρης Σιούρας μιλάει 
αναλυτικά στο Ελαίας Καρπός 
για την πορεία της ομώνυμης 
εταιρείας, την αγορά 
επιτραπέζιας και τα θεσμικά.

46      Ολόκληρο το νέο θεσμικό 
πλαίσιο που μπορεί να κάνει 
νομότυπα τα ελαιοτριβεία που 
λειτουργούν στην χώρα μας.

47    Οι αλλαγές στο νομοθετικό 
πλαίσιο για την φερτάρδευση.

52    Βλαστοί μέτριου μήκους 
ο σκοπός στο κλάδεμα 
καρποφορίας.

55    Αναλυτικά οδηγίες προς τους 
ελαιοπαραγωγούς, σχετικά με 
την διαδικασία του κλαδέματος 
ανανέωσης των δέντρων.

56     Προτάσεις για ετικέτες  
ελαιολάδου, από το περιοδικό 
Ελαίας Καρπός. 

58    Η Μαρία Κατσούλη μας μιλάει 
για τον διαγωνισμό Athena.

60    Παρουσίαση  
του συνεταιρισμού ΒΙΕΝΝΑ.

64    Στο Κατάκολο διοργανώνεται το 
δεύτερο συνέδριο ποιότητας για 
το ελαιόλαδο.

66    Ειδική εκδήλωση για το 
ελαιόλαδο και την παραγωγή 
διοργανώνεται στην Καλιφόρνια 
στις 17 Ιανουαρίου.

I∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ 
Green Box Εκδοτική Α.E.
Νίκης 24, Σύνταγµα, 105 57
Tηλ: 2103232905, Fax: 2103232967
E-Mail: info@agronews.gr

EΚ∆ΟΤΗΣ/∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Γιάννης Πανάγος

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΙΑ 
Αλέξανδρος Μπίκας  
 
ΣΥΝΤΑΞΗ 
Ελένη ∆ούσκα 
Γιώργος Κοντονής
Λεωνίδας Λιάµης 

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Παναγιώτης Αραβαντινός

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ/ΣΕΛΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Βασιλική Κονόµου 
Σοφία Ιντζεβίδου

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ/∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ
Μωρίς Σιακκής
Νατάσα Στασινού

∆ΙΑΝΟΜΗ
ΑΡΓΟΣ Α.Ε.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ/ΒΙΒΛΙΟ∆ΕΣΙΑ
Sykaris graph

Ειδικό ένθετο  
για την επιχειρηµατική 

ελαιοκοµία  
και τις αγορές
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A
ρκεί μια ματιά στις συζη-
τήσεις εμπειρογνωμόνων 
που έλαβαν χώρα τον τε-
λευταίο καιρό σε Ρώμη και 
Σεβίλλη, αντίστοιχα, για 

να γίνει κατανοητό πώς διαμορφώνουν τη 
στρατηγική τους για έναν ευαίσθητο παρα-
γωγικό τομέα, όπως είναι αυτός του ελαιο-
λάδου, χώρες με ιστορική αναφορά στο προ-
ϊόν και με πραγματικό ενδιαφέρον για την 
καθοδήγηση των παγκόσμιων εξελίξεων. 

Οι Ιταλοί για παράδειγμα, προβληματί-
ζονται έντονα με την μείωση της εγχώριας 
κατανάλωσης ελαιολάδου κατά 14%, κατά 
την τελευταία ελαιοκομική περίοδο (2016-
2017) ως αποτέλεσμα της ευρύτερης οικο-
νομικής κρίσης, κάτι που δεν φαίνεται να 
έχει απασχολήσει προς το παρόν τις ελλη-
νικές αρχές, παρά το γεγονός ότι η μείω-
ση της κατανάλωσης που καταγράφηκε 
την ίδια περίοδο είναι ακόμα  μεγαλύτερη 
(όπως και στη Γαλλία).

Μάλιστα, μέλη της Ιταλικής Ένωσης 
Βιομηχανίας Ελαιολάδου (Assitol) συ-
γκεντρώθηκαν για να συζητήσουν μέτρα 

αναζωογόνησης του εν λόγω τομέα, εκ-
φράζοντας σαφείς ανησυχίες, όχι μόνο για 
την μείωση της κατανάλωσης, αλλά και για 
την μείωση της παραγωγής στη χώρα, όπως 
και για τον έντονο ανταγωνισμό ο οποίος 
αναπτύσσεται διεθνώς.

Ο πρόεδρος της Assitol, Άντζελο Κρεμο-
νίνι για παράδειγμα, δήλωσε ότι η συνολική 
ποιότητα παρέμεινε τόσο υψηλή όσο ποτέ, 
αλλά η ιστορική καλλιέργεια του ελαιόλα-
δου έπεσε. «Παρά το γεγονός ότι εξακολου-
θεί να αποτελεί κεντρικό σημείο των τρα-
πεζιών μας, το ελαιόλαδο έχει βιώσει την 
κρίση της κατανάλωσης και συνεχίζει να το 
κάνει», ανέφερε ο κ. Cremonini. «Το ελαιό-
λαδο» είπε, «είναι πράγματι ένα παγκοσμι-
οποιημένο προϊόν, αλλά και μια μικρή αξία 
στην καθημερινή του χρήση, καθώς αντιμε-
τωπίζεται ως κοινό καρύκευμα».

Παρόμοια συναισθήματα επαναλήφθη-
καν και κατά τη συνάντηση των Ισπανών 
στη Σεβίλλη. Ο Álvaro Olavarría, διευθύ-
νων σύμβουλος της Oleoestepa - ένας συ-
νεταιρισμός παραγωγών εξαιρετικού παρ-
θένου ελαιολάδου - προειδοποίησε ότι η 

τριπλασιασμός του ισπανικού ελαιολάδου 
ήταν υπεύθυνος για τις εγχώριες μειώσεις 
της κατανάλωσης. 

Η Ισπανία παρουσίασε μείωση κατά 7% 
στην κατανάλωση ελαιολάδου κατά την τε-
λευταία συγκομιδή. Η ΔΟΕ προβλέπει ότι 
η κατανάλωση ελαιολάδου θα ανακάμψει 
στην επόμενη συγκομιδή, αλλά σε μικρό-
τερο βαθμό από τις περσινές πτώσεις.

«Ο ισπανικός ελαιώνας είναι σε καλή κα-
τάσταση», κατέληξε η ομάδα των Ισπανών 
εμπειρογνωμόνων, τονίζοντας ωστόσο ότι  
«ο κλάδος θα πρέπει να επωφεληθεί από την 
τρέχουσα περίοδο άνθησης για να εδραιώσει 
τη θέση του και να εργαστεί σκληρότερα για 
να ξεπεράσει τις προκλήσεις του».

Γιάννης Πανάγος
Εκδότης Διευθυντής

Οι καλές τιμές, έρχονται και παρέρχονται
του ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

EDITORIAL
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Γραμμή ΣΕΒ
για στιβαρά 
σχήματα

Κ
ίνητρα συγκέντρωσης της 
παραγωγής, με πρόβλεψη για 
φορολογικές απαλλαγές που 
θα ενθαρρύνουν τη δημιουργία 
μεγαλύτερων παραγωγικών 

σχημάτων μέσω συμπράξεων, συγχωνεύσεων ή 
εξαγορών προτείνει για τον κλάδο του ελαιολάδου 
ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ). 
Πιο συγκεκριμένα, η Διεπαγγελματική Οργάνωση 
«Ελαιολάδου & Ελιάς» και ο ΣΕΒ ένωσαν τις δυνάμεις 
τους για τη στήριξη της αγροδιατροφικής αλυσίδας 
και ειδικότερα των προϊόντων υψηλής αξίας, που 
παράγονται από την ελληνική γη, όπως το ελαιόλαδο.
Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, οι φορείς 
καταγράφουν και τεκμηριώνουν πρακτικές 
προτάσεις πολιτικής που μπορούν να 
αναβαθμίσουν την παραγωγή, να βελτιώσουν 
ακόμα περισσότερο τις εξαγωγές, να ενισχύσουν 
τις συνέργειες μεταξύ δυναμικών κλάδων της 
ελληνικής οικονομίας και να δημιουργήσουν νέες 
δουλειές στην ελληνική περιφέρεια.
Όπως σημειώνουν στη σχετική έκθεση, σήμερα 
τόσο η επιστημονική κοινότητα όσο και οι 

καταναλωτές αναγνωρίζουν την υψηλή αξία της 
μεσογειακής διατροφής και των προϊόντων της. 
Ταυτόχρονα, η τεχνολογία προσφέρει εργαλεία για 
την αύξηση της αγροτικής παραγωγής, τον έλεγχο 
της ποιότητας, την τυποποίηση των προϊόντων 
και την εφαρμογή βασικών αρχών της κυκλικής 
οικονομίας στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων.
Κι όμως, ενώ η Ελλάδα έχει πολλές δυνατότητες, 
λόγω ιστορίας, πολιτισμού και κλίματος, να 
πρωταγωνιστήσει με τα ποιοτικά προϊόντα της 
στις διεθνείς αγορές, δεν έχει καταφέρει ακόμη να 
κεφαλαιοποιήσει το σημαντικό αγροδιατροφικό 
απόθεμα που διαθέτει.
Ο κατακερματισμένος κλήρος και η έλλειψη 
τυποποίησης αποτελούν βασικούς λόγους 
πίσω από τη χαμηλή προστιθέμενη αξία των 
ελληνικών αγροτικών προϊόντων. Παρά την κατά 
70% μεγαλύτερη επιδότηση ανά παραγωγή, ο 
κατακερματισμένος κλήρος παραμένει τριπλάσιος 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ η προσθήκη 
μεταποιητικής αξίας στα ελληνικά αγροδιατροφικά 
προϊόντα κατά 57% μικρότερη. Έτσι, παραμένουν 
λίγα τα προϊόντα που μπορούν να ανταγωνιστούν 
διεθνώς με διαφοροποίηση και ποιότητα και όχι 
πάντα με χαμηλή τιμή. Το ελαιόλαδο, το μέλι και 
το κρασί μπορούν να είναι τρία τέτοια προϊόντα. 
Όμως, στην προσπάθεια να παραμείνουν διεθνώς 
ανταγωνιστικά, συναντούν εμπόδια μέσα στη χώρα 
όπως το λαθρεμπόριο, ο αθέμιτος ανταγωνισμός, οι 
παράνομες ελληνοποιήσεις και η άσκοπη επιβολή 
ειδικών φόρων.

ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΜΠΙΚΑ

Μέλλον 
στο ελαιόλαδο
με εξαγορές 
και συγχωνεύσεις
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Π
αράλληλα, ένα δαπανηρό 
συγχρηματοδοτούμενο 
πρόγραμμα διεθνούς 
προβολής δρομολογείται 
ήδη από την Ελληνική 

Πολιτεία, χωρίς συντονισμό και 
συνέργειες με τους επαγγελματίες των 
κλάδων. 
Τέλος, η ποιοτική υστέρηση υποδομών 
μεταφοράς και αποθήκευσης, οι 
ξεπερασμένες (μη ανταποδοτικές) 
επιδοτήσεις και ο παρεμβατισμός 
στους συνεταιρισμούς δεν ευνοούν την 

ανάπτυξη. 
Ως σημαντικότερη προτεραιότητα για 
την ποιοτική αναβάθμιση των εγχώριων 
προϊόντων αναδεικνύεται η καθιέρωση 
ενός κοινού σήματος ποιότητας, που 
θα αποδίδεται βάσει συγκεκριμένης 
διαδικασίας πιστοποίησης και θα 
διακρίνει τα ελληνικά προϊόντα στις 
διεθνείς αγορές.

Ειδικές παρεµβάσεις  
για το ελαιόλαδο
● Κίνητρα συγκέντρωσης παραγωγής

Πρόβλεψη για φορολογικές απαλλαγές 
(π.χ. στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ ή/και 
του Αναπτυξιακού Νόμου) που 
θα ενθαρρύνουν τη δημιουργία 
μεγαλύτερων παραγωγικών σχημάτων 
(π.χ. συμπράξεις συγχωνεύσεις, εξαγορές 
κ.λπ.). Μόνο τέτοια σχήματα είναι σε θέση 
να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες και τις 
απαιτήσεις της παγκόσμιας αγοράς και 
του διεθνούς ανταγωνισμού.
● Βελτίωση και ανάδειξη της ποιότητας
Θεσμοθέτηση, υπό την αιγίδα του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων (ΥπΑΑΤ), διεθνούς 
διαγωνισμού ποιότητας για τα εξαιρετικά 
παρθένα ελαιόλαδα (στα πρότυπα του 
ισπανικού αντίστοιχου διαγωνισμού 
Mario Solinas), με στόχο τη βελτίωση 
και την ανάδειξη της ποιότητας του 
ελληνικού ελαιόλαδου.
● Εφαρμογή νομοθεσίας
Η ρύθμιση για τη χρήση ατομικών 
συσκευασιών ελαιόλαδου μίας χρήσης 
σε όλους τους χώρους εστίασης, που 
θεσπίστηκε πρόσφατα (ΦΕΚ 2983/2017), 
πρέπει να εφαρμοστεί χωρίς χρονικές 
παρεκκλίσεις, με την εφαρμογή της να 
ελέγχεται συστηματικά.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Εµφανίζει πλεόνασµα
Άνω του 50% σε ετήσια βάση

Ως προς τα οριζόντια μέτρα ενίσχυσης 
του ελαιοκομικού τομέα, προτεραιότητα, 
όπως επισημαίνει ο ΣΕΒ, στο υπόμνημά 
του, αναφέρονται τα εξής:

1 Ενίσχυση εξαγωγικής δυναμικής. 
Οι δημόσιοι πόροι και ενισχύσεις 
πρέπει να αξιοποιούνται πλέον 
ανταποδοτικά για τη βελτίωση της 
ποιότητας, την πιστοποίηση και τη 

Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ

Η ρύθµιση για τη χρήση ατοµικών 
συσκευασιών ελαιολάδου µιας χρήσης 
στους χώρους εστίασης απαιτείται 
να εφαρµοστεί χωρίς χρονικές 
παρεκκλίσεις, αλλά µε έλεγχο.

Ακόµα παραµένει ζητούµενο 
η καθιέρωση κοινού σήµατος 
ποιότητας στο έξτρα παρθένο
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Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ

Ο ΣΕΒ συστήνει την συστηµατική 
συµµετοχή σε διεθνείς εκθέσεις, µε το 
µήνυµα ότι η Ελλάδα παράγει εκλεκτά 

αγροδιατροφικά προϊόντα.

διεθνή προβολή των προϊόντων. Η 
συντονισμένη εμπλοκή φορέων 
όπως το Enterprise Greece με 
τη συστηματική συμμετοχή των 
αρμόδιων διεπαγγελματικών 
οργανώσεων θα οδηγήσει στη 
βέλτιστη αξιοποίηση δημόσιων 
πόρων. Ενδεικτικές παρεμβάσεις που 
μπορούν να αξιοποιήσουν το ΕΣΠΑ ή/
και ένα παρακράτημα (με παράδειγμα 
αυτό της Ισπανίας) είναι οι ακόλουθες:
● Καθιέρωση ενός κοινού σήματος 
ποιότητας, το οποίο θα απονέμεται 
στους παραγωγούς/συσκευαστές 
βάσει συγκεκριμένης διαδικασίας 
πιστοποίησης και το οποίο θα είναι 
αναγνωρίσιμο διεθνώς (αντίστοιχο με το 
σήμα του ήλιου που έχουν καθιερώσει 
για το ελαιόλαδο οι Ισπανοί). Προτείνεται 
η δημιουργία ενός ανεξάρτητου φορέα, 
με μέλη τις τρεις διεπαγγελματικές 
ενώσεις, ο οποίος θα απονέμει το 
σήμα. Η διαδικασία πιστοποίησης 
για την απονομή του σήματος μπορεί 
να είναι συναφής με το Ελληνικό 
Σήμα Συµµόρφωσης Συστήματος 
Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στη 
Γεωργική Παραγωγή. Στον φορέα 
μπορούν να συμμετάσχουν στο μέλλον 
περισσότεροι φορείς και αγροτικές 
οργανώσεις.
● Οριζόντια διεθνής πρωτοβουλία 
marketing και συστηματική συμμετοχή 
σε διεθνείς εκθέσεις, με το μήνυμα 

ότι «η Ελλάδα παράγει εκλεκτά 
αγροδιατροφικά προϊόντα». Ο ίδιος 
ανωτέρω φορέας θα υλοποιεί τη διεθνή 
προβολή για το σήμα συνεργαζόμενος 
με δημόσιες δομές (π.χ. ΕΟΤ, Enterprise 
Greece κ.λπ.) που έχουν αποδεδειγμένη 
τεχνική ικανότητα και επαγγελματικές 
επιτυχίες στο παρελθόν.
● Συστηματική ενημέρωση (μέσω 
εντύπων και ημερίδων) όλων των 
εμπλεκομένων στην παραγωγή και 
διακίνηση κάθε προϊόντος για ορθές 
πρακτικές παραγωγής, μεταποίησης, 
προστασίας και βελτίωσης της ποιότητας. 

2  Ιχνηλάτηση προϊόντων για 
περιορισμό του λαθρεμπορίου και 
του αθέμιτου ανταγωνισμού. Οι 
νοθεύσεις, οι παράνομες εισαγωγές και 
οι «ελληνοποιήσεις» των προϊόντων 
δημιουργούν αθέμιτο ανταγωνισμό και 
μπορούν να ακυρώσουν πολλές από τις 
ενέργειες προβολής τους. Προτείνεται 
να τροποποιηθεί το πλαίσιο διακίνησης 
και να υπάρχει μέγιστη ιχνηλασιμότητα 

των προϊόντων ανάλογη με αυτή που 
πρόσφατα θεσπίστηκε για το μέλι και 
να δρομολογηθούν αυστηρότεροι  
έλεγχοι στα τελωνεία.

3 Απλές και γρήγορες τελωνειακές 
διαδικασίες. Επειδή παρατηρούνται 
μεγάλες καθυστερήσεις λόγω 
γραφειοκρατίας στις εξαγωγές, πρέπει  
να λειτουργήσει ένα πραγματικό One-
stop-shop, που θα διευκολύνει τους 
εξαγωγείς σε διαδικασίες και ειδικές 
περιπτώσεις, όπως φυτο-υγειονομικά 
πιστοποιητικά κ.λπ.

4 Εξορθολογισμός φορολογίας. 
Μείωση των συντελεστών 
φορολόγησης για τους παραγωγούς 
που εμπίπτουν στην κατηγορία των 
ελεύθερων επαγγελματιών, με θέσπιση 
αντικειμενικών κριτηρίων. Τέλος, 
την κατάργηση των ειδικών φόρων 
κατανάλωσης που έτσι και αλλιώς  
δεν αποδίδουν τους στόχους.

Οι δηµόσιοι πόροι και οι ενισχύσεις 
πρέπει να αξιοποιούνται πλέον 
ανταποδοτικά για την βελτίωση της 
ποιότητας, την πιστοποίηση και την 
διεθνή προβολή των προϊόντων.
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Ο 
ρατός φαντάζει πλέον ο κίνδυνος 
να παραμείνουν αμάζευτες οι λα-
δολιές στα δέντρα, με αποτέλεσμα 
να ζαρώσουν από το κρύο, να υπο-

βαθμιστούν έτσι ποιοτικά και να σαπί-
σουν εν τέλει, στερώντας από τους ελαι-
οπαραγωγούς ένα καλό εισόδημα, λόγω 
της έλλειψης εργατικών χεριών.

Όπως μεταφέρουν στο περιοδικό «Ελαί-
ας Καρπός » συντελεστές της αγροτικής πα-

ραγωγής και δη ελαιοκαλλιεργητές, η κα-
κοκαιρία που επικράτησε το μεγαλύτερο 
χρονικό διάστημα του Δεκεμβρίου, αλλά 
και τις πρώτες ημέρες του Ιανουαρίου έχει 
μεταθέσει χρονικά, προς τα πίσω την συ-
γκομιδή. Αυτό όπως εξηγούν συστηματι-
κοί καλλιεργητές, έχει ως δημιουργήσει με-
γάλο θέμα, καθώς σε πολλές περιπτώσεις 
έληξαν οι τρίμηνης διάρκειας άδειες, με 
τις οποίες εισέρχονται στην Ελλάδα για να 

απασχοληθούν στο μάζεμα της ελιάς, επο-
χικοί εργάτες γης, από τον Δεκέμβριο.

Πολλαπλές δυσλειτουργίες εξάλλου 
στην ελαιοκομική παραγωγή και μια συ-
νεπακόλουθη αύξηση στο κόστος παραγω-
γής πυροδοτεί ο τρόπος εφαρµογής του ερ-
γόσηµου και πιο συγκεκριμένα το γεγονός  
ότι παραµένει κατ’ ουσίαν «ανενεργός» ο 
νόµος που αφορά στην απασχόληση των 
«παράτυπα διαµενόντων» αλλοδαπών µε 
προέλευση από τρίτες χώρες, σε συνδυασµό 
φυσικά µε τους ισχύοντες υψηλούς φορο-
λογικούς συντελεστές.

Το ρεπορτάζ από διάφορες περιοχές λέ-
ει ότι χιλιάδες παραγωγοί δυσκολεύονται 
να βρουν εργάτες, να τους απασχολήσουν 
νόµιµα στους ελαιώνες, κόβοντας εργό-
σηµο, ώστε να το περάσουν µετέπειτα στα 
λογιστικά τους βιβλία ως έξοδα, µειώνοντας 
έτσι την φορολογητέα ύλη, αλλά και να εί-
ναι «καλυµµένοι» σε περίπτωση ελέγχου 
στο χωράφι, δεδοµένου ότι τα πρόστιµα για 
«µαύρη» εργασία αγγίζουν τα 10.500 ευρώ 
ανά εργαζόµενο.

Το επίδοµα αλληλεγγύης 
περιορίζει τα εργατικά χέρια

Να σηµειωθεί ότι η παρατηρούµενη δυ-
σκολία κυρίως έχει να κάνει με τα εξής:

ΠΡΩΤΟΝ, µε την απροθυµία αρκε-
τών νόµιµων (µε άδεια παραµονής και ερ-
γασίας) αγρεργατών, να εµφανίσουν έσο-
δα, προκειµένου να γλιτώσουν φόρο και να 
συνεχίσουν να λαµβάνουν το επίδοµα αλ-
ληλεγγύης (ΚΕΑ) που τυχόν παίρνουν, µε 
αποτέλεσµα όσοι δεν έχουν πρόβληµα να 
κόψουν εργόσηµο, να είναι αρκετά λίγοι 
και να αξιώνουν ακριβότερα µεροκάµατα.

∆ΕΥΤΕΡΟΝ, µε τον κυκεώνα γραφει-
οκρατίας, τον οποίο καλούνται να επωµι-
στούν όσοι αγρότες απασχολούν µετακλη-
τούς αγρεργάτες τρίτων χωρών, δεδοµένου 
ότι υποχρεούνται από 1/1/2017, να τους 
ασφαλίσουν στο ΙΚΑ ως µισθωτούς, µε συ-
νέπεια το αυξηµένο εργατικό κόστος, την  
τήρηση καταστάσεων προσωπικού κ.λπ.

Ως προς τούτο υπενθυµίζεται ότι αγρό-
τες-εργοδότες που απασχολούν µετακλη-

Μετά τη διαδικασίας της µετάκλησης, 
που θα γίνεται πλέον χωρίς προκαταβολή 
ασφαλιστικών εισφορών και µε κόστος 
παραβόλου 50 ευρώ ανά εργάτη γης, κάθε 
αγροτική εκµετάλλευση θα εκδίδει ένα βιβλίο 
απασχόλησης θεωρηµένο από τον ΕΦΚΑ.

Το υπουργείο Εργασίας 
λένε οι πληροφορίες, είναι έτοιµο να 
εκδώσει σχετική Υπουργική Απόφαση, 
βάσει της οποίας αγρεργάτες από 
τρίτες χώρες (π.χ. Αίγυπτος, Σκόπια, 
Αλβανία κ.λπ.) θα µπορούν να έρχονται 
στην Ελλάδα, όπως και οι µετακλητοί.

Σε τρεις 
κατηγορίες 
διακρίνονται οι 
αλλοδαποί εργάτες γης 
που απασχολούνται, 
είτε µόνιµα, είτε 
περιστασιακά, 
στις αγροτικές 
εκµεταλλεύσεις.

Όταν φτιάχνει 
ο καιρός, λείπουν 
οι εργάτες
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Το εργόσηµο 
δηµιουργεί  
-όπως εφαρµόζεται-
πολλαπλές 
δυσλειτουργίες 
στην ελαιοκοµική 
παραγωγή και µια 
αύξηση στο κόστος 
παραγωγής.

Αγρότες-
εργοδότες  
που απασχολούν 
µετακλητούς 
αγρεργάτες από 
τρίτες χώρες 
υποχρεούνται να 
τους ασφαλίζουν  
ως µισθωτούς.

Στο βιβλίο απασχόλησης  
ο αγρότης θα καταγράφει τον αριθµό των εργατών που απασχολεί 
ανά ηµέρα, ώστε να είναι καλυµµένος σε οποιονδήποτε έλεγχο για 
ανασφάλιστη εργασία. Στο πρώτο δεκαήµερο του επόµενου µήνα, ο 
αγρότης-εργοδότης θα υποχρεούται να υποβάλλει συγκεντρωτικά 
απολογισµό απασχόλησης του προηγούµενου µήνα (ΑΠ∆).

τούς αγρεργάτες από τρίτες χώρες, καθώς 
επίσης κτηνοτρόφοι, αλιείς, πτηνοτρό-
φοι, ιδιοκτήτες µονάδων ιχθυοκαλλιέργει-
ας κ.λπ., µε βάση την εγκύκλιο 5 του νέου 
υπερ-ταµείου (ΕΦΚΑ), υποχρεούνται να 
ασφαλίζουν τους εργάτες, ως µισθωτούς.

ΤΡΙΤΟΝ, µε το γεγονός ότι παραµέ-
νει ανεφάρµοστος ο νόµος 4331/2015 για 
την απασχόληση παράτυπα διαµενόντων 
εργατών γης από τρίτες χώρες, από την 
άποψη ότι οι εργάτες αυτοί δεν διαθέτουν 
ΑΜΚΑ και άρα δεν µπορούν να λάβουν 
τις αµοιβές που συµφώνησαν µε τους 
αγρότες µε εργόσηµο, κάτι που έχει ως 
αποτέλεσµα να καταφεύγουν ακόµα και 
σήµερα στην «µαύρη» εργασία.

ΤΕΤΑΡΤΟΝ, η ιδιαίτερα απαιτητική δι-
αδικασία της µετάκλησης, έτσι όπως γίνεται 
σήµερα, αποτρέπει µεγάλο µέρος εργατών 

από τρίτες χώρες να έλθουν στην Ελλάδα 
και να εργαστούν περιστασιακά στον αγρό. 
Οι ίδιοι φέρεται να προτιµούν την αγορά 
εργασίας άλλων ανταγωνιστριών της Ελλά-
δας χωρών, όπως η Ιταλία, η Ισπανία κ.λπ., 
κάτι που µειώνει τα εργατικά χέρια.

Τρεις κατηγορίες  
αλλοδαπών εργατών γης

Σε τρεις κατηγορίες διακρίνονται οι αλ-
λοδαποί εργάτες γης που απασχολούνται, 
είτε µόνιµα, είτε περιστασιακά, στις αγροτι-
κές και τις κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις 

της χώρας, λαµβάνοντας αµοιβές από τους 
αγρότες-εργοδότες τους.

Η πρώτη περιλαµβάνει τους νόµιµους 
και µε άδεια εργασίας αλλοδαπούς προέ-
λευσης Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από τρίτες 
χώρες. Οι συγκεκριµένοι µπορούν να απα-
σχοληθούν περιστασιακά στο χωράφι και 
να πληρωθούν, όπως ίσχυε και στο παρελ-
θόν µε εργόσηµο και παρακράτηση υπέρ 
ΟΓΑ 10%. Εφόσον όµως απασχολούνται σε 
στεγασµένες επιχειρήσεις (σε στάβλο), ή ως 
µισθωτοί, καλούνται να ασφαλιστούν από 
τους εργοδότες τους στο ΙΚΑ (νυν ΕΦΚΑ).

ΝΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Βιβλίο προσωπικού  
µόνο για µετακλητούς 
∆εν αφορά εργάτες γης που 
απασχολούνται µε εργόσηµο ΟΓΑ (νυν 
ΕΦΚΑ) σε αγροτικές εκµεταλλεύσεις, 
παρά µόνο µετακλητούς αγρεργάτες, 
καθώς επίσης κι εργάτες αλιείας που 
διατηρούν σχέση ή σύµβαση εξαρτηµένης 
εργασίας, διάταξη που ενσωµατώθηκε 
ως άρθρο 109 στο νόµο 4485 και αφορά 
την τήρηση «Βιβλίου Ηµερήσιων ∆ελτίων 
Απασχολούµενου προσωπικού σε 
αγροτικές εργασίες και αλιεία». 

Πλέον, αξίζει να σηµειωθεί ότι παραµένει 
σε εκκρεµότητα η σχετική Υπουργική 
Απόφαση προκειµένου να καθοριστούν οι 
λεπτοµέρειες εφαρµογής της. 

Σηµειώνεται ότι η τήρηση του 
θεσπιζόµενου βιβλίου για τις εν λόγω 
κατηγορίες διευκολύνει τους ελεγκτικούς 
µηχανισµούς του αρµόδιου υπουργείου 
Εργασίας για την διαπίστωση της τήρησης 
της εργατικής νοµοθεσίας.
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Η δεύτερη κατηγορία περιλαµβάνει τους 
µετακλητούς εργάτες γης που απασχολού-
νται σε αγροτικές εκµεταλλεύσεις, έπειτα 
από σχετική πρόσκληση των αγροτών-ερ-
γοδοτών τους, µέσω αιτήµατος στην εκά-
στοτε Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση και µε 
βάση τις θέσεις που προκηρύσσονται. Οι 
συγκεκριµένοι απασχολούνται συνήθως 
στην χώρα µας για χρονικό διάστηµα 6-12 
µηνών και υποχρεούνται να ασφαλιστούν 
από τον αγρότη ως µισθωτοί υπάλληλοι.

Η τρίτη, τέλος, κατηγορία, περιλαµβά-
νει τους εποχικούς εργάτες γης από τρίτες 
χώρες που µπαίνουν στην χώρα µας, για να 
απασχοληθούν ένα χρονικό διάστηµα κάτω 
των 6 µηνών, πάλι ως µισθωτοί. Μέσα σε αυ-
τή την κατηγορία εντάσσονται επί της ουσί-
ας και οι αποκαλούµενοι παράτυπα διαµέ-
νοντες στον ελληνικό χώρο, αγρεργάτες, οι 
οποίοι αν και µπορούν βάσει σχετικού νόµο 
του 2015 (4331) να «κόψουν» εργόσηµο, 
εντούτοις, επειδή δεν διαθέτουν ΑΜΚΑ, δεν 
µπορούν να το κάνουν στην πράξη.

Έρχεται απόφαση για τους 
εργάτες µε τουριστική βίζα

Με τη διαδικασία που ακολουθείται για 
τους µετακλητούς εργάτες γης από χώρες 
της ΕΕ (για παράδειγµα Βουλγαρία) θα 
µπορούν οι αγρότες-εργοδότες να φέρουν 
στην Ελλάδα, για να απασχολήσουν στα 
χωράφια εργάτες γης από τρίτες χώρες.

Το αρµόδιο υπουργείο Εργασίας, λέ-
νε οι πληροφορίες, είναι έτοιµο να εκδώ-
σει σχετική Υπουργική Απόφαση, βάσει 
της οποίας αγρεργάτες από τρίτες χώρες 
(π.χ. Αίγυπτος, Σκόπια, Αλβανία κ.λπ.) θα 
µπορούν να έρχονται στην Ελλάδα, όπως 
και οι µετακλητοί. ∆εν θα µπαίνουν δη-
λαδή στην χώρα µας µε τουριστική βίζα 
διάρκειας 100 ηµερών και χωρίς δικαί-
ωµα εργασίας, όπως γινόταν µέχρι πρό-
τινος, µε αποτέλεσµα, το κράτος να χάνει 
έσοδα, οι αγρότες να κινδυνεύουν µε πρό-
στιµα και οι ίδιοι να είναι επί της ουσίας 
ανασφάλιστοι. Για να µπορεί βέβαια ο ερ-
γάτης να µπει στην Ελλάδα κατ΄ αυτόν 
τον τρόπο, ο ενδιαφερόµενος αγρότης, 
καλείται να υποβάλλει σχετική αίτηση 
στην οικεία αποκεντρωµένη διοίκηση.

Όπως αναφέρει µιλώντας στο «Ελαίας 
Καρπός» ο βουλευτής Πέλλας του ΣΥ-
ΡΙΖΑ Γιάννης Σηφάκης, που συµµετεί-
χε σε συσκέψεις στο αρµόδιο υπουργείο, 
«µετά την διαδικασία της µετάκλησης, 
που θα γίνεται πλέον χωρίς προκαταβο-
λή ασφαλιστικών εισφορών και µε κό-
στος παραβόλου 50 ευρώ ανά εργάτη 
γης, κάθε αγροτική εκµετάλλευση θα εκ-
δίδει ένα βιβλίο απασχόλησης θεωρηµέ-

∆ΕΝ ΘΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ 
ΕΙΣΦΟΡΩΝ 

ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΘΑ 
ΚΥΜΑΙΝΕΤΑΙ ΣΤΑ 50 ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΕΡΓΑΤΗ

νο από τον ΕΦΚΑ».
Στο βιβλίο αυτό που θα πρέπει να υπο-

βάλλεται στην ∆ΑΟΚ, ο αγρότης θα κα-
ταγράφει τον αριθµό των εργατών που 
απασχολεί ανά ηµέρα, ώστε να είναι κα-
λυµµένος σε οποιονδήποτε έλεγχο για ανα-
σφάλιστη εργασία.

Αξίζει να σημειωθεί, εν κατακλείδι, ότι 
στο πρώτο δεκαήµερο του επόµενου µή-
να, ο αγρότης-εργοδότης θα υποχρεού-
ται να υποβάλλει συγκεντρωτικά απολογι-
σµό απασχόλησης του προηγούµενου µήνα 
(ΑΠ∆) και µέχρι το τέλος του επόµενου µή-
να, να καταβάλλει το αντίστοιχο ποσό της 
εισφοράς βάσει του 4387/2016.  

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η δαπάνη αµοιβής 
των εργατών, θα µπορεί να δηλώνεται κατά 
τρόπο απολύτως νόµιµο στα έξοδα του συ-
ντελεστή της αγροτικής παραγωγής.
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Σε θέση µάχης
Ισπανία – Ιταλία 

Οι αναδυόµενες αγορές αλλάζουν τους εµπορικούς συσχετισµούς στην 
ευρωπαϊκή αγορά ελαιολάδου, την ώρα που σε διαδοχικές συναντήσεις 
παραγωγών, εκπροσώπων της βιοµηχανίας και εµπειρογνωµόνων σε 

Σεβίλλη και Ρώµη εξετάστηκαν ενέργειες αναχαίτισης της εξελισσόµενης 
κρίσης στην κατανάλωση ελαιολάδου 

ΤΟΥ ΖΗΣΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Τρομάζει τους βασικούς παίκτες της 
ευρωπαϊκής αγοράς ελαιολάδου η μεί-
ωση της κατανάλωσης του προϊόντος 

και ο ανταγωνισμός που δέχεται από αναδυ-
όμενες αγορές όπως η Αργεντινή, η Αυστρα-
λία, το Μαρόκο, η Τυνησία, η Τουρκία και οι 
Ηνωμένες Πολιτείες.
Το θέμα βρέθηκε στο επίκεντρο συνάντησης 
παραγωγών, εκπροσώπων της βιομηχανίας 
και εμπειρογνωμόνων στη Σεβίλλη και στη 
Ρώμη τον περασμένο μήνα. 
Μάλιστα, και οι δύο συναντήσεις σε Ισπα-
νία και Ιταλία κατέληξαν στο συμπέρασμα 
ότι απαιτούνται ισότιμοι όροι για την εμπορία 
του προϊόντος και κοινοί κανόνες για όλες τις 
ελαιοπαραγωγές χώρες, ήτοι στενότερη συ-
νεργασία μεταξύ του Διεθνούς Συμβουλίου 
Ελαιολάδου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Σύμφωνα με τον David Granieri, πρόεδρο 
της Διεθνούς Οργάνωσης Ελαιολάδου 
της Ιταλίας «Οι αγορές σε όλο τον κόσμο 
απαιτούν ένα ποιοτικό προϊόν. Εντού-
τοις, η επιθετική εμπορική συμπεριφορά, 
οι εμπορικοί περιορισμοί και οι ψεύτικες 
ειδήσεις χρησιμοποιούνται από τους «νέ-
ους» παραγωγούς ελαιολάδου για να προ-
ωθήσουν τα εμπορικά τους σήματα στην 
παγκόσμια αγορά.».
«Είμαστε μπροστά σε κίνδυνο υποβιβα-
σμού. Η αγορά σήμερα μαρτυρεί την πρόο-
δο των νέων παικτών. Για χρόνια εστιάζαμε 
στους παραδοσιακούς εξαγωγείς ελαιολάδου 
και όχι τους αναδυόμενους. Τώρα, πρέπει να 
αναπληρώσουμε τον χαμένο χρόνο», είπε χα-
ρακτηριστικά στη σύνοδο της Ρώμης, ο πρό-

εδρος της Ιταλικής Βιομηχανίας Ελαιολάδου 
(Assitol), Angelo Cremonini, τονίζοντας πως 
ο νέος ανταγωνισμός από το εξωτερικό απεί-
λησε τις παραδοσιακές εμπορικές σχέσεις.

ΣΕΒΙΛΛΗ�ΙΣΠΑΝΙΑΣ
ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΥΓΕΙΑΣ
Ανάγκη για διαφηµιστική εκστρατεία

Στη Σεβίλλη, μια ομάδα πέντε εμπειρογνω-
μόνων κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι ισπα-
νικοί ελαιώνες λειτουργούν καλά, αλλά προ-
ειδοποίησαν ενάντια στον εφησυχασμό. 
«Η ανάκαμψη της εγχώριας κατανάλω-
σης μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω δι-
αφημιστικών εκστρατειών που δίνουν 
έμφαση στα υγιή χαρακτηριστικά του ελαι-
ολάδου για το ανθρώπινο σώμα», εκτιμά ο  
Eduardo Martin, γενικός γραμματέας της 
γεωργικής ένωσης αγροτών Νέων Αγρο-
τών της Σεβίλλης (ASAJA).
«Ο ισπανικός ελαιώνας είναι σε καλή κατά-
σταση. Αν και ο κλάδος θα πρέπει να επω-
φεληθεί από την τρέχουσα περίοδο άνθησης 
για να εδραιώσει τη θέση του και να εργαστεί 
σκληρότερα για να ξεπεράσει τις προκλήσεις 
του», αποφάνθηκε η ομάδα. 
Οι ειδικοί έθεσαν στο επίκεντρο θέματα 
που αφορούν την ποιότητα του ελαιολά-
δου, την καινοτομία, τα φιλικά προς το πε-
ριβάλλον προγράμματα και τον ανταγωνι-
στικό χαρακτήρα του προϊόντος. Ωστόσο, 
προειδοποίησαν αναφορικά με τα ζητήμα-
τα του αναδυόμενου ανταγωνισμού στην 
εξαγωγική αγορά και κάλεσαν τους παρα-

γωγούς να δραστηριοποιηθούν στον αγώ-
να κατά της Xylella fastidiosa.

ΡΩΜΗ�ΙΤΑΛΙΑ
ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
Αυξάνεται ο ανταγωνισµός διεθνώς

Αντίστοιχα, στη σύνοδο της Ρώμης, μέλη της 
Ιταλικής Βιομηχανίας Ελαιολάδου (Assitol) 
τόνισαν την αναγκαιότητα αναζωογόννησης 
του κλάδου καθώς ανησυχούν για τη μείω-
ση της εγχώριας κατανάλωσης, τη μείωση της 
παραγωγής και τον αυξημένο ανταγωνισμό 
από όλο τον κόσμο.
Ο πρόεδρος της Assitol, Angelo Cremonini, 
δήλωσε ότι η συνολική ποιότητα παρέμεινε 
τόσο υψηλή όσο ποτέ, αλλά η ιστορική καλλι-
έργεια του ελαιόλαδου έπεσε.
«Παρά το γεγονός ότι εξακολουθεί να αποτε-
λεί κεντρικό σημείο των τραπεζιών μας, το 
ελαιόλαδο έχει βιώσει την κρίση της κατα-
νάλωσης και συνεχίζει να το κάνει», ανέφε-
ρε ο Cremonini. «Το ελαιόλαδο είναι πράγμα-
τι ένα παγκοσμιοποιημένο προϊόν, αλλά και 
μια μικρή αξία στην καθημερινή του χρήση, 
που αντιμετωπίζεται ως κοινό καρύκευμα».
Σύμφωνα με το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολά-
δου (ΙΟC), η κατανάλωση ελαιολάδου στην 
Ιταλία μειώθηκε κατά 14% το έτος συγκομι-
δής 2016/17. Μόνο η Ελλάδα και η Γαλλία 
παρουσίασαν μεγαλύτερες μειώσεις στην κα-
τανάλωση. Παρά τις αυστηρές προειδοποιή-
σεις, ο Cremonini είπε ότι η Ιταλία παραμένει 
σε καλή θέση στην παγκόσμια αγορά ελαιο-
λάδου λόγω των ποιοτικών προϊόντων της.
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Πτώση ιστορικής καλλιέργειας.

 David Granieri, πρόεδρο της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Ελαιολάδου της Ιταλίας.Ο πρόεδρος της Assitol, Angelo Cremonini
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Μια αγορά  
µόνες τους   
ΟΙ ΜΠΑΡΕΣ

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο

Τ
αυτόχρονα, όπως εξηγεί 
μιλώντας στο «Ελαίας 
Καρπός» ο γνωστός σεφ και 
πρόεδρος του Ινστιτούτου 
Κρητικής Διατροφής 

Μιχάλης Παναγιωτάκης, που προωθεί 
εδώ και πολλά χρόνια τέτοιου είδους 
ενέργειες «η τάση εξαπλώνεται ραγδαία 
στον ελληνικό χώρο, έχει την ίδια ώρα 
μόνο καλά, τόσο για τις ξενοδοχειακές 
μονάδες, τους επαγγελματίες όπως εμείς 
οι σεφ, αλλά και τους ελαιοπαραγωγούς, 
από την άποψη ότι ο καταναλωτής μπορεί 
άνετα να επιλέξει το ελαιόλαδο που θέλει, 
πριν το γευτεί  στο γεύμα του».

Το κυριότερο βέβαια και το πιο θετικό 
της όλης υπόθεσης είναι ότι οι «μπάρες» 
χρησιμοποιούν εδώ και καιρό, έπειτα και 
από παρότρυνση του Ινστιτούτου Κρητικής 
Διατροφής, μόνο επώνυμο και σε καμιά 
των περιπτώσεων, ανώνυμο και χύμα 
ελαιόλαδο, κάτι άλλωστε που προβλέπει 
ρητά η ελληνική νομοθεσία από 1/1/2018.

Ταυτόχρονα, το σημαντικότερο, 
κάνουν πράξη την πολυπόθητη 
διασύνδεση του τουρισμού με την 
γαστρονομία και την αγροτική παραγωγή 
και «μαθαίνουν» στους ξένους τουρίστες 
τις μπράντες του ελληνικού ελαιολάδου.

Μια από τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις 
που έκαναν θεσμό τα olive oil bars 
είναι η Aegean Stars, που ανήκει στον 
όμιλο επιχειρήσεων Γρηγοριάδη, ενώ 
σύμφωνα με πληροφορίες κι άλλες 
μεγάλες, μεμονωμένες τουριστικές 

μονάδες, σκοπεύουν να φτιάξουν olive 
oil bars, τα οποία προμηθεύονται προϊόν 
από μικρούς παραγωγούς, αλλά και 
μεγαλύτερες εταιρείες τυποποίησης και 
μάλιστα σε αρκετά καλή τιμή, η οποία 
αποβαίνει προς όφελος των παραγωγών. 

Σημειώνεται ότι οι συγκεκριμένες 
μπάρες ήλθαν στην Ελλάδα από το 
εξωτερικό, λειτουργούν δε και στην 
πρωτεύουσα (με χαρακτηριστικό 
παράδειγμα το olive oil bar της GAEA), 
όπως έχει γράψει πρώτο το «Ελαίας 
Καρπός», ενώ σταδιακά εντάσσουν, όπως 
και στις χώρες του εξωτερικού και τις 
επιτραπέζιες ελιές.

Παιχνίδι στα olive bars  
των Ηνωµένων Πολιτειών 
Αµερικής κάνει η Καλαµών

Μια ακόμα καλή είδηση για τα olive bars 
και τις ελιές σχετίζεται με τις αλλαγές στη 
νομοθεσία των ΗΠΑ, όσον αφορά στην 
εµπορία, που ισχύουν από 1/1/2018. Τα 
νέα δεδοµένα διαµορφώνονται από την 
απόφαση του αµερικανικού υπουργείου 
Υγείας για λόγους αποτροπής του κινδύνου 
διασποράς ασθενειών και την πώληση 
επιτραπέζιων ελιών στα olive bars.

Τα olive oil bars 
που παρέχουν την 
δυνατότητα σε 
εκατοµµύρια τουριστών, 
να δοκιµάσουν µια 
ευρεία γκάµα από έξτρα 
παρθένα ελαιόλαδα, πριν 
να τα γευτούν στο πιάτο 
τους κάνουν πράξη
την διασύνδεση του 
τουρισµού µε την αγρο-
διατροφή. Ήδη, µεγάλα 
ξενοδοχεία στην Κρήτη, 
την Θεσσαλονίκη και 
άλλα νησιά του Αιγαίου 
διαµορφώνουν τέτοιους 
ειδικούς χώρους

Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ

Στον τρίτο όροφο του πολυχώρου 
ελληνικής γαστρονοµίας Yoleni’s, στο 
Κολωνάκι στεγάζεται ένα ακόµα olive 

oil bar που φιλοδοξεί να µυήσει το 
κοινό στον κόσµο του ελαιόλαδου.

ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΜΠΙΚΑ
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ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΑΜΩΝ
«H απόφαση αλλάζει ριζικά 
τα δεδοµένα. Από τη νέα 
χρονιά η επιτραπέζιες ελιές θα 
πωλούνται µόνο στα ψυγεία, 
επώνυµα, συσκευασµένες σε 
deli cups, µε ετικέτα στην οποία 
θα αναγράφεται το εργοστάσιο 
παραγωγής και έτσι το προϊόν 
δεν θα µπορεί να αναµιχθεί 
µε ελιές για παράδειγµα, από 
την Ισπανία, την Ιταλία ή την 
Αίγυπτο, µε αποτέλεσµα να 
ενισχυθεί και η προστιθέµενη 
αξία του ελληνικού προϊόντος» 
είπε ο Κώστας Μάστορας, 
πρόεδρος της εισαγωγικής 
εταιρείας Optima Foods.

Κερδίζει η 
εξωστρέφεια
Μιλώντας σε ενηµερωτική 
εκδήλωση της Alpha Plan 
ο οµογενής επιχειρηµατίας 
µε έδρα στη Νέα Υόρκη, 
διακινώντας περί τους 
3.500 κωδικούς προϊόντων, 
εκτίµησε πως η εξέλιξη αυτή 
συνιστά µεγάλη ευκαιρία για 
τις εξαγωγές ελληνικής ελιάς 
κι ειδικά για την Καλαµών.

«Είναι ένα µοναδικό ελληνικό 
προϊόν, που δεν µπορεί 
κανείς να το βρει πουθενά 
αλλού, για το οποίο η ζήτηση 
σήµερα είναι περίπου 7-8 
φορές µεγαλύτερη από την 
παραγωγή της», επεσήµανε.

Είναι πολλές οι 
χύµα εξαγωγές
Το κακό όµως, όπως ανέφερε, 
είναι ότι µεγάλες ποσότητες 
εξάγονται στις ΗΠΑ, µε τη 
µορφή χύµα. «Υπάρχουν τρεις 
µεγάλες αµερικανικές εταιρείες 
οι οποίες εισάγουν πάνω από 
1.000 κοντέινερ ελιές καλαµών 
το χρόνο. Είναι µια τεράστια 
ποσότητα, την οποία παίρνουν 
σε µεγάλα βαρέλια των 150 
κιλών. Τα φέρνουν χύµα και 
τα συσκευάζουν στις ΗΠΑ σε 
βαζάκια των 150 γραµµαρίων, 
µε αποτέλεσµα να δουλεύουν 
µε ένα κέρδος 400%. ∆εν θα 
έπρεπε να είναι έτσι, αλλά 
δυστυχώς είναι» είπε ο κ. 
Μάστορας, σηµειώνοντας ότι 
«αυτοί έχουν περιθώρια να 
δώσουν παραπάνω τιµή».

Olive oil bar και στην Αθήνα.

Οι σεφ έχουν προτάσεις.

Ένα ράφι σε κάθε µονάδα.

�© ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΜΑΛΗ§
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Ε Ι ∆ Η Σ Ε Ι Σ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Νέα συμβολαιακή Πειραιώς 
στην ελιά με την Πολυμενάκος

Tο εκθλιπτικό δικαίωµα στα επίπεδα 
του 6% προκειµένου για ποσότητες 
από 1 µέχρι και 2.000 κιλά ελαιόλαδο 
και στο 5% από 2.001 κιλά ελαιόλαδο 
κι άνω καθόρισε πρόσφατα το ∆ιοικη-
τικό Συµβούλιο της πρωτοεµφανιζό-
µενης λακωνικής εταιρείας «Sparta 
Gourmet ΑΒΕΓΕΤ». Όπως αναφέρε-
ται σε σχετική ανακοίνωση, η εταιρεία 
«ανταποκρινόµενη στην αγάπη των 
ελαιοπαραγωγών στη νέα προσπάθεια 
της οικογένειας Βαλιώτη, αποφάσισε 
να καθορίσει νέα επίπεδα έκθλιψης».

ΕΚΘΛΙΠΤΙΚΟ
Στο 5% για 

άνω 2 τόνων

Νέα
Ειδήσεις

Επιµέλεια:
Ελένη ∆ούσκα

Σ ε μία νέα συμφωνία Συμβολαιακής Γε-
ωργίας με την επιχείρηση «Πολυμενά-

κος Δημήτριος» με στόχο την ενίσχυση του 
κλάδου της ελαιοκαλλιέργειας προχώρησε 
η τράπεζα Πειραιώς.
Η επιχείρηση «ΠΟΛΥΜΕΝΑΚΟΣ ΔΗ-
ΜΗΤΡΙΟΣ»  με έδρα το Λάγιο Λακωνίας,  
δραστηριοποιείται στον χώρο της παραγω-
γής-επεξεργασίας-εμπορίας και τυποποίη-
σης ελαιολάδου από το έτος 1999. Έχοντας 
αναγνωρίσει την απήχηση του ελληνικού 
ελαιολάδου σε παγκόσμιο επίπεδο, η επι-
χείρηση επεξεργάζεται τον ελαιόκαρπο  με 
όλη την απαιτούμενη φροντίδα σε ιδιόκτη-
τες εγκαταστάσεις ειδικών προδιαγραφών, 
με απώτερο σκοπό την παραγωγή προϊό-
ντος άριστης ποιότητας με κυρίως εξαγωγι-
κό προσανατολισμό.
Επιπλέο, επενδύοντας σε νέες τεχνολογίες 
ευφυούς γεωργίας, έχει εγκαταστήσει σε 
ιδιόκτητα κτήματα μετεωρολογικό σταθμό, 
για την παρακολούθηση μικροκλίματος και 
τον σωστό προγραμματισμό της ποσότητας 

νερού που θα χρησιμοποιηθεί για την άρ-
δευση της καλλιέργειας, στον κατάλληλο 
χρόνο. Η παραγωγική διαδικασία της είναι 
καθετοποιημένης μορφής, ξεκινά από την 
καλλιέργεια των ελαιόδεντρων και φθάνει  
στον καταναλωτή  με  τυποποιημένο προϊόν.

Η γκάµα των προϊόντων
Οι 3 βασικές κατηγορίες προϊόντων της 
είναι το extra  παρθένο ελαιόλαδο με χαρα-
κτηριστικό άρωμα και χρώμα, το οποίο προ-
έρχεται και από την καλλιέργεια ιδιόκτητων 
εκτάσεων της επιχείρησης, το βιολογικό 
έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, προϊόν ειδικών 
βιολογικών καλλιεργειών και το έξτρα 
παρθένο ολοκληρωμένης διαχείρισης.  Κύ-
ρια brands της είναι το «300» το «Fillo» το 
«Maxouli», και το «ProAgro».  Το 2015, η 
επιχείρηση διακρίθηκε με το βραβείο ανώ-
τερης γεύσης και ποιότητας για το extra  
παρθένο ελαιόλαδο «MAXOULI» από το 
Διεθνές Ινστιτούτο Γεύσης και Ποιότητας 
iTQi στις Βρυξέλλες, ενώ το 2016 πήρε χάλ-
κινη διάκριση στο Λονδίνο για το έξτρα παρ-
θένο πρώιμης συγκομιδής 300.
Μέσω του προγράμματος Συμβολαιακής 
Γεωργίας της Τράπεζας Πειραιώς, ο παρα-
γωγός έχει στη διάθεσή του την απαιτούμε-
νη ρευστότητα με άκρως ανταγωνιστικούς 
όρους τη στιγμή που τη χρειάζεται, αλλά 
και εγγυημένη την έγκαιρη πληρωμή της 
παραγωγής που έχει συμφωνήσει να παρα-
δώσει στην επιχείρηση. 
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Ε Ι ∆ Η Σ Ε Ι Σ

Ν έα ήθη στην εστίαση για το καταναλωτικό κοινό, αλλά 
και καινούργιο πεδίο δράσης για την τυποποίηση κο-

μίζει η εφαρμογή από 1/1/2018 του μέτρου της υποχρεωτι-
κής χρήσης επώνυμου ελαιολάδου. Μια πρώτη εικόνα από 
τέτοιου είδους επιχειρήσεις δείχνει ότι οι επαγγελματίες 
σταδιακά προσαρμόζονται στη νέα νομοθεσία, αντικαθι-
στώντας τα «λαδόξυδα» με επώνυμα brands. Αλλά και όσοι 
δεν έχουν ακόμη προσαρμοστεί στο μέτρο, αναφέρουν στο 
«Ελαίας Καρπός», ότι «σκοπεύουν να το κάνουν πολύ σύ-
ντομα ή ότι βρίσκονται σε αναμονή των συσκευασιών, τις 
οποίες έχουν παραγγείλει», καθώς υπάρχει και ο φόβος των 
προστίμων. Δεν λείπουν βέβαια και οι πιο δημιουργικοί 

επαγγελματίες της εστίασης, οι οποίοι πρόλαβαν και τυπο-
ποίησαν ήδη ελαιόλαδο με την δική τους μπράντα, ως επί 
το πλείστον το όνομα του μαγαζιού τους. Υπενθυμίζεται ότι 
σε πρώτη φάση θα χρειαστεί να τυποποιηθούν για τις ανά-
γκες της μαζικής εστίασης 10.000 τόνοι ελαιολάδου, πο-
σότητα που αντιστοιχεί στο 4-5% της εγχώριας παραγωγής, 
ενώ όπως ανακοίνωσε ο ΣΕΒΙΤΕΛ, στις 20 Δεκεμβρίου, 
οι περισσότερες από 600 αναγνωρισμένες από το αρμόδιο 
υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, επιχειρή-
σεις τυποποίησης ελαιολάδου βρίσκονται σε «πλήρη ετοι-
μότητα», για το συγκεκριμένο μέτρο.
Αξίζει να σημειωθεί στο σημείο αυτό, ότι το εν λόγω μέτρο 
για την αντικατάσταση του «χύμα» ελαιολάδου με τυπο-
ποιημένο προϊόν, εκτιμάται ότι θα μπορέσει να λειτουργή-
σει προωθητικά για το προϊόν, ιδιαίτερα όσον αφορά τους 
εκατομμύρια τουρίστες που επισκέπτονται κάθε χρόνο τη 
χώρα μας. Αυτά  άλλωστε ήταν και ορισμένα από τα βασικά 
συμπεράσματα που προέκυψαν στην εσπερίδα με θέμα «Το 
ελαιόλαδο στη μαζική εστίαση» που διοργάνωσαν την Τε-
τάρτη 15 Νοεμβρίου ο ΣΕΒΙΤΕΛ και η ΠΟΕΣΕ.

ΤΕΛΟΣ ΤΑ NO NAME

Νέες μπράντες 
ελαιολάδου στην εστίαση
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Δεσμευτική προσφορά από την KKR 
για την αγορά του κλάδου προϊό-

ντων επάλειψης (spreads) έναντι 6,825 
δις ευρώ σε μετρητά χωρίς χρέη βάση 
έλαβε η Unilever, την οποία και αποδέ-
χτηκε. Η ολοκλήρωση της συμφωνίας 
αναμένεται στα μέσα του 2018. Υπεν-
θυμίζεται ότι στην τελευταία φάση του 
διαγωνισμού είχαν περάσει τέσσερις 
υποψήφιοι, που υπέβαλλαν προσφορές, 
οι Apollo Global, CVC Capital Partners, 
KKR και Platinum Equity. Όπως έχει 
ανακοινωθεί, η πώληση αφορά τις μάρ-
κες Άλτις, Ελάνθη και Solon, όπως και το 
σύνολο των brands μαργαρίνης (Άλτις 
soft, Βιτάμ, Ελαΐς, Flora, super fresco). Η 

μεταφορά των μαρκών περιλαμβάνει το 
εργοστάσιο ελαιολάδου στην Πειραιώς, 
καθώς και τους εργαζόμενους σε αυτή 
την προϊοντική κατηγορία.

Ο Paul Polman Διευθύνων Σύμβου-
λος της Unilever δήλωσε τα εξής: «Τον 
Απρίλιο του τρέχοντος έτους, ορίσαμε 
το πρόγραμμά μας για το 2020 για την 
επιτάχυνση της δημιουργίας βιώσιμης 
αξίας. Μετά από μια μακρά ιστορία στην 
Unilever αποφασίσαμε ότι το μέλλον της 
επιχείρησης Spreads θα βρισκόταν εκτός 
του ομίλου. Η ανακοίνωση αυτή σημα-
τοδοτεί σήμερα ένα ακόμη βήμα στην 
αναμόρφωση και ακονιστικότητα του 
χαρτοφυλακίου μας για μακροπρόθεσμη 
ανάπτυξη. Η προσφορά αναγνωρίζει τα 
κορυφαία εμπορικά σήματα και τη βελ-
τιωμένη δυναμική που έχουμε επιτύχει. 
Είμαι βέβαιος ότι υπό την ιδιοκτησία της 
KKR, η επιχείρηση Spreads με τα εικονι-
κά της εμπορικά σήματα θα μπορέσει να 
εκπληρώσει πλήρως τις δυνατότητές της 
καθώς και τις κοινωνικές ευθύνες ».

Επαναφέρει το θέμα της ΠΟΠ Ελιάς 
Καλαμάτας η Διεπαγγελματική Επι-

τραπέζιας Ελιάς (ΔΟΕΠΕΛ). Σε ανα-
κοίνωσή της σημειώνει ότι «οι ελιές της 
ποικιλίας Καλαμών/Καλαμάτα όντως 
καλλιεργούνται και παράγονται και στην 
περιοχή της Καλαμάτας στην Πελοπόν-
νησο, αλλά αυτό που δεν γνωρίζουν οι 
περισσότεροι είναι ότι η ποικιλία Καλα-
μών/Καλαμάτα καλλιεργείται κυρίως σε 
άλλες περιοχές της Ελλάδας, όπως η Αι-
τωλοακαρνανία, η Λακωνία και η Φθιώ-
τιδα όπου συνεχώς φυτεύονται νέα ελαι-
όδενδρα της ποικιλίας».
«Η παραγωγή έτοιμου προς κατανάλωση 
προϊόντος από ελαιόκαρπο της ποικιλί-
ας Καλαμών/Καλαμάτα σε μια κανονική 
χρονιά παραγωγής ανέρχεται σε περίπου 
60.000 τόνους, με σχεδόν 2.000 τόνους 
να προέρχονται από την Καλαμάτα, ενώ 
οι υπόλοιποι 58.000 τόνοι προέρχονται 
κυρίως από την Αιτωλοακαρνανία, Λα-
κωνία και Φθιώτιδα» επισημαίνει η ΔΟ-
ΕΠΕΛ, ενώ υπενθυμίζει ότι το 1996 θε-
σπίστηκε η Προστατευμένη Ονομασία 
Προέλευσης ΠΟΠ «Ελιά Καλαμάτας» 
που αφορά εμπορικό τύπο ο οποίος ανα-
φέρεται σε ελιές της ποικιλίας Καλαμών/
Καλαμάτα που φύονται στο νομό Μεσ-
σηνίας. Έκτοτε, μέχρι σήμερα, ο εμπο-
ρικός αυτός τύπος δεν έχει ξεπεράσει σε 
ετήσια ποσότητα τους 500 τόνους και εί-
ναι απορίας άξιο ο θόρυβος που δημιουρ-
γείται γύρω απ’ αυτό το θέμα».

ΣΤΗΝ ΚΚR 

Τα spreads  
της Unilever

∆ΟΕΠΕΛ

ΠΟΠ Ελιά 
Καλαμάτας

ΑΡΩΜΑΤΑ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ E�LA�WON
ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΚΟΛΟΝΙΑΣ
Τα «Αρώµατα του E-LA-WON σε συσκευασία κολόνιας», 
µε αφορµή την υποχρεωτική χρήση, από 1η Ιανουαρί-
ου 2018, µη επαναγεµιζόµενων φιαλών µε ελαιόλαδο 
στον κλάδο της εστίασης λάνσαρε στην αγορά η εταιρεία 
ELAWON. Η εταιρεία, µάλιστα, απέστειλε ήδη τα «Αρώ-
µατα του E-LA-WON σε συσκευασία κολόνιας» στους 
Τοµ Χανκς και Τζένιφερ Άνιστον. 

Ε Ι ∆ Η Σ Ε Ι Σ

Ο πρόεδρος της ∆ιεπαγγελµατικής 
Επιτραπέζιας Ελιάς Γιώργος Ντούτσιας.
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Η δημιουργία δικτύου για στοχευμένη έρευνα στην αποκρυ-
προγράφηση του γενετικού υλικού της ελιάς στον ελληνικό 

χώρο, με τη χρήση της γονιδιωματικής τεχνολογίας ξεκινά στη χώ-
ρα μας, με πρωτοβουλία του τομέα Έρευνας και Καινοτομίας του 
υπουργείου Παιδείας, σε συνεργασία με το υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης. Σκοπός της δράσης είναι η ανάδειξη των ιδιαίτερων 
ποιοτικών χαρακτηριστικών της ελιάς, η αναβάθμιση της παρα-
γωγής και η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων της.
Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο πρόγραμμα των εμβλημα-
τικών δράσεων που υλοποιεί ο τομέας Έρευνας και Καινοτομί-
ας του υπουργείου για να εξασφαλίσει την έγκαιρη παρουσία 
της πολιτείας στην επιστημονική έρευνα σε εθνικά προϊόντα 
υψηλής αξίας όπως το ελαιόλαδο, το κρασί και το μέλι που θα 
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του διεθνούς ανταγωνισμού. 
Το δίκτυο αρχικά θα ασχοληθεί με την περιγραφή και κατοχύ-
ρωση ταυτοποιημένου γενετικού υλικού και ελληνικών ποικι-
λιών ελιάς στον επίσημο ευρωπαϊκό κατάλογο και με τη διάσω-
ση και διατήρηση σημαντικών κλώνων. 
Για την αρχική φάση, η οποία έχει σχεδιασθεί να υλοποιηθεί σε 
διάστημα δύο ετών, έχει εξασφαλισθεί χρηματοδότηση ύψους 5 
εκατ. ευρώ, με δυνατότητα προσέλκυσης πρόσθετων πόρων.

Τα οργανοληπτικά χαρα-
κτηριστικά των παρθέ-

νων ελαιολάδων και η δια-
χρονική τους συμπεριφορά 
αποτελούν κρίσιμο και ση-
μαντικό δείκτη σε ό, τι έχει 
να κάνει με την ποιοτική 
στάθμη και την ταξινόμηση 
τους στις κατηγορίες «εξαι-
ρετικά παρθένα, παρθένα, 
μειονεκτικά». 
Πρόκειται για ένα δείκτη 
που ενδιαφέρει άμεσα τό-
σο τους ντόπιους ελαιοπα-
ραγωγούς, όπως επίσης και 
τις επιχειρήσεις διακίνησης 
του προϊόντος στην αγορά.
Ιδιαίτερα στην περίπτωση 
των τυποποιητικών επιχει-
ρήσεων που διακινούν επώ-
νυμα εξαιρετικά παρθένα ή 
παρθένα  ελαιόλαδα, η οργα-
νοληπτική εξέταση και αξι-
ολόγηση, το γνωστό Panel 
Test αποτελεί επιβεβλημέ-

νη κίνηση, πριν από την τυ-
ποποίηση και την κυκλοφο-
ρία των εν λόγω προϊόντων 
στην αγορά.
Ο ΣΕΒΙΤΕΛ μέσα από την 
λειτουργία του διαπιστευμέ-
νου από το Εθνικό Σύστημα 
Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) και 
αναγνωρισμένου από το Δι-
εθνές Συμβούλιο Ελαιοκο-
μίας (ΔΣΕ) Οργανοληπτικού 
του Εργαστηρίου προσφέρει 
τις υπηρεσίες του σε όλους 
όσοι ενδιαφέρονται να προ-
χωρήσουν στην  οργανολη-
πτική εξέταση και την αξι-
ολόγηση των παρθένων 
ελαιόλαδων που παράγουν ή 
διακινούν.
Για περισσότερες πληροφο-
ρίες όσοι ενδιαφέρονται μπο-
ρούν να επικοινωνούν με 
την αρμόδια κα Ελένη Καρ-
βέλα στο τηλ.: 210 3238856, 
e-mail: lab@sevitel.gr.

Περνούν από την έρευνα

Οργανοληπτικό εργαστήριο
δοκιμών από τον ΣΕΒΙΤΕΛ

ΠΑΡΑΣΙΤΑ ΕΛΙΑΣ
Τεχνητή νοημοσύνη
Πιλοτικό έργο µε τεχνικές τεχνητής 
νοηµοσύνης ξεκίνησε για δεύτερη 
χρονιά το υπουργείο Γεωργίας της 
Ισπανίας, µε κεντρικό στόχο την πρό-
βλεψη της εξέλιξης των παρασίτων 
στην ελιά και την ολοκληρωµένη δι-
αχείριση επιβλαβών οργανισµών.

ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝ∆ΙΑΣΚΕΨΗ
Η ΕΕ βάζει τα δυνατά της για την Xyllela 
Ζώνη περιορισµού του επικίνδυνου για την ελαιο-
κοµία βακτηρίου της Xyllela fastidiosa δηµιουργεί 
η Ευρώπη. Η αποτύπωση της µέχρι τώρα κατάστα-
σης και ο σχεδιασµός δράσεων για την αντιµετώπι-
ση του βακτηρίου βρέθηκε στο επίκεντρο της υψηλού 
επιπέδου πανευρωπαϊκής συνδιάσκεψης στο Παρίσι 
που πραγµατοποιήθηκε στις 30 Νοεµβρίου και την 1η 
∆εκεµβρίου. Τη συνάντηση συνδιοργάνωσαν η Κοµι-
σιόν και το γαλλικό Υπουργείο Γεωργίας και Τροφί-
µων και σε αυτή συµµετείχε και ο Έλληνας υπουργός 
Βαγγέλης Αποστόλου. Ξεκινώντας από το 2013 όποτε 
το πρώτο κρούσµα σηµειώθηκε στην Ιταλία.

Ε Ι ∆ Η Σ Ε Ι Σ

∆ΕΙΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΟΙ ∆ΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ
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τεύεται και επίσης πάει χαμένο.
Τα λιπάσματα Nutrimore δεν πε-
ριέχουν νιτρικό αζώτο. Περιέχουν 
αμμωνιακό – σταθερό άζωτο και 
ουρεϊκό ενισχυμένο με τον στα-
θεροποιητή ουρεάσης Agrotain. 
Στα Nutrimore όλες οι μονάδες 
αζώτου φτάνουν στην ελιά όταν 
αυτή το ζητήσει. Εξασφαλίζεται  
έτσι ισορροπημένη βλάστηση, το 
ζητούμενο άλλωστε για αυξημέ-
νη καρποφορία και μείωση  παρενιατοφορίας. 
Τα χημικά λιπάσματα ως επί το πλείστον, πε-
ριέχουν φώσφορο χαμηλής υδατοδιαλυτότη-
τας. Τα φυτά μπορούν να απορροφήσουν μό-
νο τον υδατοδιαλυτό φώσφορο.
Τα Nutrimore περιέχουν φώσφορο 95% υδα-
τοδιαλυτό άρα πλήρως απορροφήσιμο από τα 
δέντρα. Επιπλέον παρέχουν ειδικούς τύπους 
για την ελιά για πλήρη θρέψη σε όλα τα ανα-
γκαία θρεπτικά στοιχεία, στην σωστή αναλο-
γία με μία εφαρμογή (άζωτο, φώσφορο, κάλι-
ο-στοιχείο που ενισχύει τα ποιοτικά χαρακτη-
ριστικά της καλλιέργεια και της σοδειάς, βόριο 
–στοιχείο άμεσα συνδεδεμένο με την γονιμο-
ποίηση και την καρποφορία ή και μαγνήσιο-για 
άριστη φωτοσύνθεση και ευεξία της ελιάς).
Επιπλέον σήμερα, τα Nutrimore είναι τα μο-

ναδικά λιπάσματα στην Ελλάδα 
με βόριο νέας τεχνολογίας DDP 
–προϊόν από την γκάμα καινοτό-
μων προϊόντων της Wolftrax, των 
οποίων η Γαβριήλ έχει την απο-
κλειστική διάθεση. Το βόριο αυ-
τό δεν δεσμεύεται στο έδαφος και 
παρέχει θρέψη σε δύο χρόνους και 
άμεσα αλλά και παρατεταμένα. 

Αποδοτική  
θρέψη ελιάς  

με Nutrimore
Επιμέλεια ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

Η ελιά για να αποδώσει χρειάζεται ποιοτική λίπανση. 
Τότε ανταποδίδει με αυξημένη σοδειά ποσοτικά, βελ-
τιωμένη ποιοτικά - καλή γεύση και χρώμα στο λάδι και 
μειωμένο φαινόμενο παρενιαυτοφορίας (καρποφορία 
κάθε δεύτερη χρονιά). Αυτά άλλωστε πρέπει να είναι 
και τα ζητούμενα για όλους τους ελαιοπαραγωγούς.

T ις ανάγκες της ελιάς καλύπτουν  κα-
λύτερα τα blending λιπάσματα νέας τε-
χνολογίας Nutrimore, έναντι των χη-

μικών λιπασμάτων, σύμφωνα με την εταιρεία 
Γαβριήλ. Οι βασικότεροι λόγοι είναι οι εξής:
Τα χημικά λιπάσματα περιέχουν υψηλό ποσο-
στό νιτρικού αζώτου. Το νιτρικό άζωτο ξεπλένε-
ται και δεν φτάνει ποτέ στο δέντρο. Το ίδιο μει-
ονέκτημα ισχύει και για τα χημικά λιπάσματα 
με σταθεροποιητή νιτροποίησης που και εκεί 
το ποσοστό του νιτρικού αζώτου δεν προστα-

ΒΑΣΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ

NUTRIMORE 
20-7-12+2MgO+B 
DDP 

ή 20-6-14+ Β DDP

ή 16-6-18+2MgO+B 
DDP κ.α.

NUTRIMORE N-PLUS

ή NUTRIMORE WINNER

ή NUTRIMORE WINNER 
BOR DDP κ.α.

ΕΛΙΑ ΒΡΩΣΙΜΗ 
ΑΡ∆ΕΥΟΜΕΝΗ 

3-5 
kg/δένδρο

1-2 
kg/δένδρο 

ΕΛΙΑ ΓΙΑ ΛΑ∆Ι 
ΑΡ∆ΕΥΟΜΕΝΗ 

2-4
kg/δένδρο 

1-2 
kg/δένδρο 

ΕΛΙΑ ΓΙΑ ΛΑ∆Ι 
ΞΗΡΙΚΗ 

2-3 
kg/δένδρο

1-2 
kg/δένδρο
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Η
Χαλκιδική, που ως 
γνωστόν, συγκαταλέ-
γεται στους κατεξοχήν 
τουριστικούς νομούς της 
ελληνικής επικράτειας, 

εκτός από τις φυσικές ομορφιές έχει 
να επιδείξει κι ένα εξίσου σημαντικό 
πρωτογενή τομέα, από άποψη μεγέθους 
και όχι μόνον. Σε αυτόν ακριβώς τον 
τομέα, κυρίαρχο προϊόν δεν είναι άλλο, 
από την πράσινη ελιά Χαλκιδικής.
Η πράσινη ελιάς Χαλκιδικής, η οποία 
μάλιστα είναι και Προϊόν Προστατευό-
μενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) 
έχει κατορθώσει όλα αυτά τα χρόνια να 
φτάσει στα πέρατα του κόσμου και τις 
πιο απαιτητικές αγορές της γης. 
Πιο συγκεκριμένα πράσινη ελιά Χαλκι-
δικής μπορεί να συναντήσει κανείς στα 
ράφια σούπερ μάρκετς και επιλεγμένων 
καταστημάτων σε χώρες, κράτη - μέλη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ασίας, 
τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, 
τον Καναδά. Ακόμη, σε καταστήματα 
τροφίμων αραβικών χωρών, ενώ η 
φήμη μας και το ...προϊόν φθάνει έως 
την μακρινή Καραϊβική, την αχανή 
αγορά της Ρωσίας, αλλά και την επίσης 
πολυπληθέστατη Κίνα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι όσον αφορά στο 
νομό της Χαλκιδικής καλλιεργούνται 
αυτή την στιγμή περίπου 360.000 
στρέμματα γης, ενώ τα ελαιόδεντρα 
που υπάρχουν σε αυτήν φυτεμένα και 
φροντίζονται από τους συντελεστές 
της αγροτικής παραγωγής και πιο 
συγκεκριμένα τους ελαιοπαραγωγούς, 
ούτως ώστε να αποκομίσουν εισόδημα, 
πλησιάζουν αυτή την συγκεκριμένη 

χρονική περίοδο και ίσως ξεπερνούν τα 
6.000.000.
Ενδεικτικό μάλιστα της μεγάλης ση-
μασίας της ελαιοκαλλιέργειας για την 
τοπική οικονομία, αλλά και την εθνική 
συνεπακόλουθα είναι το γεγονός,  ότι σε 
περίπου 12.000 ανέρχονται οι ντόπιοι 
παραγωγοί με τις οικογένειές τους, που 
απασχολούνται στην ελαιοκαλλιέργεια.
Αξίζει να επισημάνω σε αυτό το σημείο 
ότι με μια ετήσια παραγωγή της τάξης 
των 100.000 με 140.000 τόνων, η 
Χαλκιδική, κατατάσσεται πρώτος νομός 
σε παραγωγή και εξαγωγή επιτραπέζιας 

ελιάς σε επίπεδο Ελλάδας
Παράλληλα, όμως και ιδίως τα 
τελευταία χρόνια ακόμη ένα Προϊόν 
Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευ-
σης (ΠΟΠ), το Αγουρέλαιο Χαλκιδικής 
έρχεται δυναμικά στην αγορά.
Σ’ αυτή του την προσπάθεια, να εδραι-
ωθεί δηλαδή στην παγκόσμια αγορά 
ως υπερ-τροφή, βασικά όπλα έχει την 
υπερ-άριστη ποιότητά του, καθώς 
επίσης και την υπερβολικά μεγάλη 
συγκέντρωση πολυφαινόλων.
Παράλληλα, στο σημείο αυτό, αξίζει να 
σημειώσω ότι οι περίπου 120 επιχει-
ρήσεις του νομού Χαλκιδικής που 
ασχολούνται με την εκπυρήνωση, την 

επεξεργασία, την τυποποίηση και την 
εξαγωγή της ελιάς Χαλκιδικής διασφα-
λίζουν με τον πιο σίγουρο τρόπο την 
εγγυημένα υψηλή ποιότητα του συγκε-
κριμένου ονομαστού είδους επιτραπέ-
ζιας, της ντόπιας πράσινης ελιάς.
Εν κατακλείδι και όσον αφορά στο 
μέλλον της πράσινης ελιάς Χαλκιδι-
κής, αλλά και του ΠΟΠ Αγουρέλαιου, 
καθώς επίσης και του έξτρα παρθένου 
ελαιολάδου, οφείλω να σημειώσω, ότι 
διαφαίνεται λαμπρό. Το λέω αυτό όχι 
τυχαία, αλλά γιατί εκτιμώ ότι υπάρχουν 
μια σειρά από αντικειμενικοί λόγοι. 

Και εξηγούμαι ως προς τούτο που λέω: 
Βασικότερος λόγος είναι το γεγονός ότι 
έχουν καταφέρει να συγκαταλέγονται 
στα κορυφαία -σε παγκόσμιο επίπεδο- 
διατροφικά προϊόντα, δεδομένου πα-
ράλληλα, καθημερινά αναγνωρίζονται 
και ζητούνται ολοένα και περισσότερο 
από την αγορά διεθνώς.
Το μόνο βέβαια που χρειάζεται είναι 
η πίστη και η συνέπεια για ένα τόσο 
σημαντικό προϊόν του τόπου μας.

*Παραγωγού - µεταποιητή πράσινης 
ελιάς Χαλκιδικής και προέδρου 

του Ελαιουργικού Συνεταιρισµού 
Πολυγύρου Χαλκιδικής

ΑΠΟΨΗ

Περίπου 120 επιχειρήσεις του νομού Χαλκιδικής 
στον τομέα της επιτραπέζιας ελιάς διασφαλίζουν 
την εγγυημένα υψηλή ποιότητα του προϊόντος

ΤοΑγουρέλαιο είναι υπερ-τροφή
του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΧΛΙΑΠΑ*
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Σ
ε προηγούμενα άρθρα μου, που 
έχει φιλοξενήσει αυτό το σπου-
δαίο περιοδικό, έχω αναφερθεί 
στην οργάνωση του ελαιοκομι-
κού τομέα στην Ισπανία (σαν 

παράδειγμα προς μίμηση), καθώς και στις 
ορθές πρακτικές που πρέπει ιδανικά να 
ακολουθήσουμε, ώστε να πετύχουμε παρα-
γωγή εξαιρετικών παρθένων ελαιολάδων 
υψηλής ποιότητας. Σήμερα, θα παρουσιάσω 
τις προκλήσεις του ελαιοκομικού τομέα, 
ως εξής: Ευκαιρίες και πρωτοβουλίες στην 
εσωτερική αγορά: Καταγράφηκαν, μεταξύ 
άλλων, τρεις σημαντικές κινήσεις: α) Η 
απαγόρευση της χρήσης επαναχρησιμοποι-
ούμενων φιαλών ελαιολάδου στην εστίαση 
και η υποχρεωτική χρήση συσκευασιών 
μιας χρήσης με επώνυμο προϊόν. Το μέτρο 
δημιουργεί μια νέα αγορά προϊόντων 
τυποποιημένου ελαιολάδου, η οποία 
θα απευθύνεται στη μαζική εστίαση και 
υπολογίζεται στους 10.000-12.000 τόνους. 
Έτσι, εκτιμάται ότι θα αυξηθεί κατά 1/3 η συ-
νολική εγχώρια κατανάλωση τυποποιημέ-
νου ελαιολάδου, που σήμερα υπολογίζεται 
στους 35.000-40.000 τόνους το χρόνο.
β) Η πρόθεση για αποχώρηση από τον 
κλάδο του ελαιολάδου, μέσω της πώλησης 
της, της «Ελαΐς - Unilever Hellas». Τα 
μερίδια που απολαμβάνουν brands της 
εταιρείας (Άλτις, Ελάνθη και Solon) στην 
εσωτερική αγορά είναι ηγετικά, αποτελεί 
τον leader στο τυποποιημένο ελαιόλαδο και 
απορροφά κάθε χρόνο μεγάλο μέρος της 
ελληνικής παραγωγής. γ) H συνεργασία της 
Lidl Hellas με το Εργαστήριο Γευσιγνωσίας 
Ελαιολάδου Καλαμάτας. Είναι η πρώτη 
μεγάλη εταιρεία στην Ελλάδα που αναθέτει 
σε εξωτερικό φορέα με ανεξάρτητους κριτές 
να δοκιμάζει, να απορρίπτει και να επιλέγει 
τα εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα για τα 
καταστήματά της. Έτσι διασφαλίζει ότι το 

ελληνικό ελαιόλαδό της είναι και γευσι-
γνωστικά εξαιρετικό παρθένο. Είναι ένα 
τεράστιο βήμα για την εγχώρια αγορά και 
ελπίζω να ασκήσει την επιθυμητή πίεση σε 
εταιρείες, εμπόρους και παραγωγούς για 
βελτίωση ποιότητος. Εδώ αξίζει να σημει-
ώσω ότι τα σοβαρά ελαιοτριβεία, τυποποιη-
τήρια, αλλά και διακινητές ελαιολάδου σε 
Ισπανία, Ιταλία, Βόρεια Αφρική και Νότια 
Αμερική συνεργάζονται με ομάδες συμβού-
λων ειδικών στην ελαιοκομία.
Προβλήματα στην ελαιοκαλλιέργεια: 
Πέρυσι βρεθήκαμε αντιμέτωποι με τις 
καταστροφικές συνέπειες του δάκου, φέτος 
τα προβλήματα τα γέννησε η παρατεταμένη 
ανομβρία. Σε ποια συμπεράσματα καταλή-
γουμε: Ποτέ δεν υπήρξε και δεν υπάρχει 

μακροχρόνιος σχεδιασμός, μελέτη και 
πρόγραμμα υλοποίησης έργων υποδομής 
(φραγμάτων και υδατοδεξαμενών π.χ.) στη 
γεωργία. Σοβαρές μελέτες, που να αξιοποι-
ούν ορθολογικά τους (υδάτινους) πόρους 
μιας. Η ξηρασία είναι ένας εχθρός που δεν 
αφορά μόνον στη φετινή ελαιοπαραγωγή. 
Τα ζητήματα αντιμετωπίζονται πρόσκαιρα. 
Ακόμα και φέτος, ένα χρόνο μετά τα πλήγ-
ματα από την πρωτοφανή δακοπροσβολή, 
υπήρξαν περιοχές στην Κρήτη με έντονες 
ζημιές από δάκο. Δεν σημειώθηκε καμία 
πρόοδος στον τομέα αυτό. Σε περιοχές της 
Κρήτης, τη Μεσσηνία και την υπόλοιπη 
Ελλάδα υλοποιούνται ψεκασμοί ως τα μέσα 
Νοέμβρη, εποχή που κανονικά έχει ξεκινή-

σει η ελαιοσυγκομιδή και κανένας θεσμικός 
φορέας δεν αντιμετωπίζει ευθύνες.
Διεθνείς προοπτικές αγοράς ελαιολάδου: Η 
νέα τάση, που έρχεται από τη Γερμανία και 
είναι βέβαιο ότι θα επεκταθεί, είναι η Αρμο-
νία, η οποία αναφέρεται στα Οργανοληπτι-
κά χαρακτηριστικά των εξαιρετικά παρθέ-
νων ελαιολάδων. Ο ορισμός που μπορούμε 
να της δώσουμε είναι «ο βαθμός ισορροπίας 
όλων των θετικών χαρακτηριστικών. Μια 
καλή αρμονία περιλαμβάνει την παρουσία 
και την ένταση των τυπικών αρωμάτων, την 
καλή ισορροπία θετικών χαρακτηριστικών 
καθώς και την πολυπλοκότητα, τη σταθερό-
τητα και τη διάρκεια τους».  
Όσοι επένδυσαν στην άποψη ότι υπάρχει 
δεδομένη ανάγκη δημιουργίας κατηγορίας 

έξτρα παρθένου ελαιόλαδου extrissimo 
με κριτήριο την χαμηλή οξύτητά του (ως 
0,3) διαψεύστηκαν από τις ίδιες τις αγορές. 
Δυστυχώς η πλειοψηφία των μεγάλων 
όγκων των ελληνικών ελαιολάδων, που 
προκύπτουν σαν μίγματα διαφορετικών 
παρτίδων, διαφορετικών παραγωγών 
στα ελαιοτριβεία, χωρίς κανένα ποιοτικό 
έλεγχο και κατηγοριοποίηση είναι χαμηλής 
αρμονίας. Αυτός είναι ένας γρίφος, που 
μεσάζοντες και διακινητές θα κληθούν να 
λύσουν πολύ άμεσα.

*Χηµικού-ελαιολόγου
πιστοποιηµένου γευσιγνώστη

ελαιολάδου

Αρμονία, η νέα τάση στο ελαιόλαδο
του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟY ΤΣΟΡΩΝΗ*

ΑΠΟΨΗ

Το δημοσίευμα της ισπανικής Olimerca με τίτλο  
«Η Ελλάδα βάζει τη γάτα στο νερό στις πωλήσεις 
ελαιολάδου στην Ιταλία» είναι προσβλητικό
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Καλόμαθε στο 4

Επιβεβαιώνονται όσο προχωρά η χρονιά οι προβλέψεις συνεταιριστών για µια παραγωγή στην Κρήτη κάτω των 50.000 τόνων.

Μ
αθήματα ισορροπίας γύρω 
από τη ζώνη των 4 ευρώ 
το κιλό και με όλο και 
μικρότερες διακυμάνσεις,  
παραδίδει το έξτρα 

παρθένο ελληνικό ελαιόλαδο.
Το καλό κλίμα και η προσδοκία των 

ελαιοπαραγωγών για τόνωση της τιμής 
«πριμοδοτείται» από το γεγονός, ότι εν 
μέσω της εορταστικής περιόδου των 
Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, 
διάστημα κατά το οποίο οι μεγάλες «φίρμες» 
της Ισπανίας και της Ιταλίας παραμένουν 
κλειστές, με αποτέλεσμα να μηδενίζει η 
ζήτηση πανευρωπαϊκά και να «παγώνει» το 
εμπόριο, η τιμή του παραγωγού στην Ελλάδα 
επανέκαμψε και μάλιστα αρκετά, κάτι μη 
αναμενόμενο για την πλειοψηφία των 
τυποποιητών και των εμπόρων.

Πλέον, με την ενδυνάμωση της ζήτησης, 
από τις πρώτες κιόλας ημέρες του νέου έτους, 

μια περαιτέρω ανάκαμψη στις τιμές, είναι 
πιθανή. Ήδη σε περιοχές της Πελοποννήσου 
καταγράφονται πράξεις με 3,90 ευρώ το κιλό 
και στην Δυτική Ελλάδα με 3,60 ευρώ.

Πιο μεγάλη είναι η αύξηση, όπως 
έγκαιρα είχε προβλέψει το «Ελαίας Καρπός» 
στην Κρήτη, με τις τιμές στην Σητεία, 
λόγω ανταγωνισμού των ιδιωτών με τις 
οργανώσεις, να «γλείφουν» τα 3,80 ευρώ

Στην ίδια ζώνη, πάντως, πληροφορίες 
αναφέρουν ότι οι όροι φέτος στο εμπόριο 
είναι εντελώς διαφορετικοί, σε σχέση με 
τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό συμβαίνει, 
εξηγούν έμπειροι παραγωγοί στο «Ελαίας 
Καρπός», γιατί η πλειοψηφία των αγροτών 
έχει πάρει «σπίτι του» το ελαιόλαδο, για να 
το πουλήσει αργότερα και ει δυνατόν χωρίς 
παραστατικά υπό το φόβο της υπέρμετρης 
φορολόγησης και του ΕΦΚΑ, με αποτέλεσμα 
οι έμποροι να μην έχουν αυτό τον καιρό 
σαφή εικόνα παραγωγής και αποθεμάτων. 

30    Ελλάδα  
Στην Ελλάδα το πιο πιθανό 
σενάριο φέρνει την παραγωγή 
μεταξύ 250 και 300 χιλ. 
τόνων.

31    Ιταλία 
Στην γειτονική χώρα οι τιμές 
αυτή την περίοδο αυξάνονται 
κυρίως στα μονοποικιλιακά 
έξτρα παρθένα ελαιόλαδα.

31    Ισπανία 
Οι προβλέψεις της ευρωπαϊκής 
επιτροπής μέχρι το 2030 
δείχνουν μια αύξηση σε ετήσια 
βάση

Α Γ Ο Ρ Α
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Ασταμάτητο και στις γιορτές

ΕΛΛΑ∆Α

Γ
ενικευμένη είναι 
πλέον η τάση ανόδου 
για την τιμή του 
παραγωγού στο έξτρα 

παρθένο ελαιόλαδο, το πρώτο 
δεκαήμερο του 2018, ένεκα 
της ζήτησης από τις μεγάλες 
τυποποιητικές επιχειρήσεις 
Ισπανίας και Ιταλίας και 
φυσικά και της εγχώριας 
κατανάλωσης.

Εντυπωσιακό είναι 
μάλιστα το στοιχείο ότι από 
τα Χριστούγεννα και εφεξής, 
όποια αγροτική συνεταιριστική 
επιχείρηση ή ιδιωτικό 
ελαιοτριβείο ή τυποποιητική 
μεταβάλλει τον τιμοκατάλογό 
της, δίνει τιμές αυξημένες.

Μια από αυτές είναι η 
εταιρεία «Ελαιόφυλλο» που 
με 15 εκατ. ευρώ τζίρο σε 
ετήσια βάση και έδρα το Αίγιο 
ανακοίνωσε ότι πληρώνει 
τον παραγωγό 3,50 ευρώ το 
κιλό, αντί 3,45%, δηλαδή με 
αύξηση της τάξης του 1,5%. Το 
ποσοστό αυτό μπορεί να είναι 
μικρό, ωστόσο είναι ενδεικτικό 
της γενικότερης τάσης, που 
θα ακολουθήσουν οι τιμές 
παραγωγού, το επόμενο 
χρονικό διάστημα. Όπως εξηγεί 
μάλιστα μιλώντας στο «Ελαίας 
Καρπός» ο ιδιοκτήτης της 
εταιρείας Σ. Αγγελακόπουλος 
«περιμέναμε πιο κάτω τις τιμές 
παραγωγού στο εμπόριο μέσα 
στις γιορτές, για τον απλό λόγο ότι το ίδιο 
συμβαίνει σε Ιταλία και Ισπανία, αφού 
οι μεγάλες εταιρείες τυποποίησης εκεί 
είναι κλειστές για 15 ημέρες περίπου, 
ωστόσο η πράξη άλλα έδειξε στην 
Ελλάδα».

Σταθερά ψηλά παίζει η Λακωνία

Οι τιμές παραγωγού στο νομό 
Λακωνίας διατηρούνται εδώ και 20 
ημέρες περίπου στα επίπεδα των 3,80-
3,90 ευρώ ανά κιλό.

Νέες τιμές ανακοίνωσε στις 

20 Δεκεμβρίου και το 
ελαιοτριβείο «Αυρηλιώνης» 
στους Γαργαλιάνους, όσον 
αφορά στην αγορά έξτρα 
παρθένου ελαιολάδου και ΠΟΠ 
Καλαμάτα. Πιο συγκεκριμένα, 
η τιμή αγοράς ελαιόλαδου 
νέας εσοδείας είναι πλέον 
3,60 ευρώ το κιλό από 3,50 
ευρώ το κιλό, ενώ για το «ΠΟΠ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑ» 3,70 ευρώ/κιλό, 
με πληρωμή τοις μετρητοίς.

Την ίδια ώρα στο νομό Ηλείας 
η τιμή «κρατάει» άνετα τα 3,60 
ευρώ το κιλό, ενώ στην Κρήτη, 
το σκηνικό, σε σχέση με τις 
αρχές Δεκεμβρίου, έχει αλλάξει 
σημαντικά.

Ως προς αυτό, καταλυτική 
για τον ανταγωνισµό και άκρως 
ευεργετική για τον παραγωγό 
αποδείχτηκε η κίνηση του ΑΣ 
Αχλαδίων να ανακοινώσει 
τιµή στα 3,74 ευρώ για οξύτητα 
0,3, µειούµενη 0,03 ευρώ 
ανά δέκατο. Κι αυτό γιατί, 
λίγες µόλις ηµέρες µετά, το 
ελαιουργείο «Ν. Αεράκης» 
που βρίσκεται στην Σητεία 
ανακοίνωσε πως πληρώνει τον 
παραγωγό για το έξτρα παρθένο 
3,75 ευρώ το κιλό.

Πρωτοπόρος διαγωνισµός

Ο ΑΣ Αχλαδίων επανήλθε 
με νέο τιμοκατάλογο  στις 8 
Ιανουαρίου, δίνοντας τιμές, που 

κυμαίνονται από 3,61 ευρώ το κιλό έως 
3,76 (0,3). Όπως ανέφερε µιλώντας στο 
περιοδικό «Ελαίας Καρπός», η υπεύθυνη 
της επιχείρησης «οι τιµές στην ζώνη µας 
κινούνται πέριξ των 3,75 ευρώ το κιλό, 
ενώ δεν αποκλείεται µια αύξηση, στο 
επόµενο διάστηµα». Ενδιαφέρουσα την 
ίδια ώρα κρίνεται εκ πρώτης τουλάχιστον 
όψης η πρωτοποριακή προσπάθεια 
9 συνεταιρισµών του Ηρακλείου, να 
πραγµατοποιήσουν πλειοδοτικό δηµόσιο 
διαγωνισµό πώλησης 65 τόνων έξτρα 
εσοδείας 2017-2018, οξύτητας 0,3-
0,8 βαθµών. Σύµφωνα µε το κείµενο 

Οι πρωτοβάθµιες οργανώσεις στην 
Κρήτη συνασπίζονται στις πωλήσεις.

Α Γ Ο Ρ Α

Κρητική 
παραγωγή

Μείωση 
ελέω 

ξηρασίας

Όσο προχωρά 
η χρονιά και 
τα λιοστάσια 

µαζεύονται, οι 
πληροφορίες 

συγκλίνουν ότι 
η παραγωγή 
ελαιολάδου 
στην Κρήτη, 
δύσκολα θα 
περάσει τους 

50.000 τόνους.

Λακωνική 
παραγωγή
Φαίνονται 

τώρα 
οι ζηµιές 

Ανεπίσηµες 
εκτιµήσεις 

δίνουν για το 
νοµό, µια πα-
ραγωγή, που 
θα κυµανθεί 

µεταξύ 22.000 
και 24.000 

τόνων, αφού η  
έλλειψη βρο-
χοπτώσεων 
ήταν µεγάλη.

Ελληνική 
παραγωγή
Η ανθοφορία 

µόνο ήταν 
µεγάλη

Οι πρώτες 
εκτιµήσεις έδι-
ναν παραγωγή 

ακόµη και 
στους 300.000 

τόνους. 
Ωστόσο το 

πλέον πιθανό 
είναι αυτή να 

κυµανθεί πέριξ 
των 250.000 

τόνων.

50.000
τόνοι το 

2017-2018

250.000
τόνοι το 

2017-2018

23.000
τόνοι το 

2017-2018

ΠΡΟΒΛΕΨΗ
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Σταθερότητα τιμών στην Ισπανία

ΕΥΡΩΠΗ

Ο
ι τιμές που απολαμβάνει στο 
έξτρα παρθένο ελαιόλαδο ο 
ελαιοπαραγωγός στην Ισπα-
νία παρέμειναν σταθερές στα 
επίπεδα των 3,57 ευρώ ανά 

κιλό κατά τις τελευταίες ημέρες του Δεκεμ-
βρίου του περασμένου έτους, γεγονός που 
αν μη τι άλλο μεταφράζεται σε αύξηση 4% 
στην τιμή σε σχέση με το 2016, σύμφωνα με 
σχετική έκθεση που εξέδωσε τον περασμένο 
Δεκέμβριο το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολά-
δου (IOC).

Ισπανία
Σε υψηλά επίπεδα 
κυµαίνεται η ποιότητα

Την 
πρώτη τώρα 

εβδομάδα 
του 
τρέχοντος 

έτους, στην 
πρωτοπόρο κάθε 

χρόνο από άποψη 
όγκου παραγωγής Ισπανία, οι 

ντόπιοι έμποροι αγόραζαν προς 3,47 
ευρώ το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, 
όπως αναφέρουν τα στοιχεία του 
παρατηρητηρίου τιμών Infaoliva, με 
την ποιότητα να παραμένει σε υψηλά 
επίπεδα. 

Ωστόσο η τελική ποσότητα, εκτιμά 
την ίδια ώρα το Διεθνές Συμβούλιο 
Ελαιολάδου, ότι δεν θα ξεπεράσει 
τους 884.900 τόνους, δηλαδή 
15,8% κάτω από την «καμπάνια» 
του 2016 και 7,7% κάτω από το 
μέσο της προηγούμενης πενταετίας. 
Σημειώνεται εδώ ότι και οι παγετοί του 
Δεκεμβρίου έπαιξαν το ρόλο τους.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με σχετική, 
αποκαλυπτική έκθεση αναφορικά 
με τις προοπτικές των γεωργικών 
αγορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η 
παραγωγή του ελαιολάδου προβλέπεται 
να αυξηθεί κατά 2,3% ετησίως στην 
Ιβηρική Χερσόνησο μέχρι το 2030, 
λόγω της επέκτασης της άρδευσης και 
των νέων φυτειών που βελτιώνουν τις 
αποδόσεις αυνολικά. 

Ιταλία
Καταγράφηκε 
µείωση στις τιµές

Στην γειτονική Ιταλία οι τιμές που 
εισέπραξε ο παραγωγός 

κινήθηκαν πτωτικά, 
φτάνοντας τα 3,99 ευρώ 
το κιλό στα τέλη του 
περασμένου Δεκεμβρίου 

του 2017. Όλα 
αυτά, παρά το 

γεγονός ότι 
η παραγωγή 

ήταν 
ελλειμματική, 

σε ποσοστό μέχρι 
και 29% μειωμένο, 

εν συγκρίσει με το 2016. Όσο παραπάνω 
βόρεια βέβαια ανεβαίνει κανείς πάντως 
στην ανταγωνίστρια Ιταλία οι τιμές 
αυξάνονται, ιδιαίτερα για μονοποικιλιακά 
ελαιόλαδα όπως το Taggiasca στη 
Λιγουρία.

Τουρκία
Έκρηξη στις εξαγωγές

Στην 
Τουρκία κατά 
την εφετινή 
χρονιά 

αναμένεται μια 
παραγωγή της τάξης των 280.000 τόνων 
ελαιόλαδου και ταυτόχρονα 450.000 
τόνων επιτραπέζιας ελιάς. Εντυπωσιακό 
είναι το στοιχείο ότι τον πρώτο μήνα της 
σεζόν σημειώθηκε αύξηση κατά 152% 
στις εξαγωγές.Η τιμή εξαγωγής ανά κιλό, 
ταυτόχρονα, ανήλθε στα 4 δολάρια από τα 
3,6 δολάρια που ήταν. Ο στόχος φέτος είναι 
ακόμα μεγαλύτερος για την Τουρκία, καθώς 
οι γείτονες αναμένουν πως οι εξαγωγές 
ελαιόλαδου προβλέπεται να ανέλθουν 
στους 100.000 τόνους. Παράλληλα, 
εκτιμούν πως οι εξαγωγές ελιάς θα φτάσουν 
και τους 80.000 τόνους, με τα συνολικά 
προσδοκώμενα έσοδα από τις εξαγωγές να 
κινούνται πέριξ των 500.000.000 ευρώ.

Πτώση τιµών στην Ιταλία.

Ανοδικό εξαγωγικό τέµπο στην Τουρκία. Κάµψη καταγράφεται στην Ισπανία.

Α Γ Ο Ρ Α
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Μεγάλες οι προοπτικές αύξησης 
της κατανάλωσης ελαιολάδου

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ IOC

T
α φρεσκαρισμένα το 
Δεκέμβριο του 2017 στοιχεία 
του Διεθνούς Συμβουλίου 
Ελαιολάδου αναφορικά με την 
σεζόν του 2016-2017 δείχνουν 

μείωση της κατανάλωσης ελαιολάδου, 
ιδιαίτερα στις χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Ωστόσο, οι προοπτικές για την 
τρέχουσα, του 2017-2018 είναι καλύτερες.

Η παραγωγή ελαιολάδου την 
καλλιεργητική περίοδο 2016-2017 σημείωσε 
μείωση της τάξης του 20%, σε σχέση 
με την προηγούμενη, σύμφωνα με την 
σχετική έκθεση του Διεθνούς Συμβουλίου 
Ελαιολάδου (IOC). Οι μεγαλύτερες μειώσεις 
σημειώθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική.  
Οι παραγωγικές χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης παρήγαγαν λιγότερο ελαιόλαδο 
σε ποσοστό 25%. Σημειωτέον ότι στην 
Αυτόνομη Κοινότητα της Ανδαλουσίας της 
Ισπανίας, η οποία παράγει περισσότερο από 
τα δύο τρίτα του ισπανικού ελαιολάδου, η 

παραγωγή μειώθηκε κατά 15,8%. Ορισμένοι 
στην περιοχή απέδωσαν αυτή τη μείωση 
στην έλλειψη ικανών βροχοπτώσεων και την 
ξηρασία. «Οι μετεωρολογικοί παράγοντες 
μπορούν να επηρεάσουν την τελική 
συγκομιδή», δήλωσε σχετικά ο Rodrigo 
Sanchez Haro, υπουργός Γεωργίας, Αλιείας 
και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ανδαλουσίας.

«Δεν είναι ακόμα εφικτό 
να γνωρίζουμε πόσες ελιές θα 
παραμείνουν ανεκμετάλλευτες λόγω 
ανεπαρκούς ποιότητας ή απόδοσης», 
πρόσθεσε. Την ίδια ώρα, η Ιταλία 

γνώρισε ένα ζεστό και ξηρό καλοκαίρι, 
με τις βροχές να μειώνονται σε ποσοστό 
30% κάτω από το κανονικό. 

Στην έλλειψη βροχοπτώσεων σε 
ολόκληρη την περιοχή οφείλεται κυρίως 
η μείωση της παραγωγής ελαιολάδου, 
επισημαίνει ο IOC. Παράλληλα, η Ελλάδα, η 
Πορτογαλία, η Κύπρος, η Κροατία, η Γαλλία 
και η Σλοβενία   ήταν μεταξύ των άλλων 
χωρών της ΕΕ των οποίων η παραγωγή 
έπεσε. Στα υπόλοιπα κράτη - μέλη του 
Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιολάδου (IOC), η 
παραγωγή μειώθηκε κατά 10%.

Η πολιτική αναταραχή δεν 
άφησε ανεπηρέαστη την αγορά

Στις χώρες, τώρα, της Βόρειας Αφρικής 
και της Μέσης Ανατολής καταγράφηκαν οι 
μεγαλύτερες μειώσεις της παραγωγής. 

Το ασυνήθιστα ζεστό και ξηρό καλοκαίρι 
που αντιμετώπιζε ολόκληρη η περιοχή της 
Μεσογείου ήταν εν μέρει υπεύθυνο, αλλά 
σε ορισμένες χώρες, η πολιτική αναταραχή 
έβλαψε και την παραγωγή. 

Στην Ιορδανία μειώθηκε 32%, στην 
Τυνησία 29%, στο Ισραήλ 17%, στο Μαρόκο 
15% και στην Λιβύη 11%. Αντίθετα στην 
Αίγυπτος αυξήθηκε 21%, στην Τουρκία  18% 
και στον Λίβανο  9%.  Την ίδια ώρα και παρά 
την προηγούμενη αισιοδοξία, η Αργεντινή 
παρουσίασε μείωση κατά 10%.

Η έλλειψη 
βροχοπτώσεων 
οδήγησε σε µείωση της 
παραγωγής ελαιολάδου.

Η παγκόσµια κατανάλωση ελαιολά-
δου µειώθηκε 6% κατά την ίδια χρο-
νική περίοδο. Η κατανάλωση ελαιολά-
δου στις χώρες της ΕΕ µειώθηκε κατά 
12%, µε τις µεγαλύτερες µειώσεις να 
καταγράφονται στην Ελλάδα, τη Γαλ-
λία και την Ιταλία.  Οι ΗΠΑ και ο Κα-
ναδάς παρουσίασαν επίσης µείωση 
της κατανάλωσης. Ωστόσο, η Τουρ-
κία, η Βραζιλία και η Κίνα αύξησαν ση-
µαντικά την κατανάλωσή τους. Πολ-
λοί αναλυτές πιστεύουν ότι το µεγαλύ-
τερο έθνος του κόσµου, δηλαδή η Κί-
να, θα συνεχίσει να αυξάνει την κατα-
νάλωσή του, καθώς η µεσαία τάξη αρ-
χίζει να αναζητά προϊόντα υψηλότερης 
ποιότητας από το εξωτερικό.
Για την τρέχουσα σεζόν (2017/18), πά-
ντως, το ∆ιεθνές Συµβούλιο Ελαιολά-
δου προβλέπει ότι η κατανάλωση θα 
ανακάµψει και θα αυξηθεί σε ποσοστό 
5%. Οι αναλυτές δε του IOC προβλέ-
πουν µια παγκόσµια αύξηση 14%, σε 
σύγκριση µε το 2016-2017.

ΑΝΟ∆ΙΚΑ Η ΚΙΝΑ

Α Γ Ο Ρ Α

-25%
ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

-15,8%
ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΗ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝ∆ΑΛΟΥΣΙΑΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ
2016�2017
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Α Γ Ο Ρ Α

Πάει μόνο του μέχρι και το 2030

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο

Μ
έχρι το 2030, η παραγωγή 
ελαιολάδου στην ΕΕ 
πρόκειται ν’ αυξηθεί, ιδίως 
σε Ισπανία και Πορτογαλία 
κατά 2,3% ετησίως, 

λόγω της αυξηµένης άρδευσης και νέων 
φυτειών που δίνουν υψηλότερες αποδόσεις.  
Αυτό είναι ένα από τα συμπεράσματα 
στα οποία καταλήγει έκθεση της ΕΕ που 
δηµοσιεύθηκε στις 18 ∆εκεµβρίου 2017.  
Στην Ιταλία η ανάπτυξη θα µπορούσε να 
φθάσει το 2% ετησίως, ενώ η παραγωγή 
στην Ελλάδα προβλέπεται να αυξηθεί κατά 
1,1% ετησίως. Αυτή η πρόσθετη παραγωγή 
θα εξυπηρετήσει τόσο την αυξανόµενη 
παγκόσµια ζήτηση όσο και την αυξανόµενη 
κατανάλωση στην ΕΕ, ωστόσο θα µπορούσε 
να επηρεαστεί από απρόβλεπτους 
παράγοντες όπως η ξηρασία ή οι ασθένειες. 
Σημειωτέον ότι ο κακός καιρός και η έξαρση 
της xylella fastidiosa, σύμφωνα με την έκθεση 
της ΕΕ, προκάλεσαν µείωση της παραγωγής 
ελαιολάδου κατά 25% το 2016-2017, παρά 
τις επενδύσεις σε αρδευτικά συστήµατα 
παραγωγής, σύµφωνα µε την έκθεση.

ΕΞΑΓΩΓΕΣ
 ΕΕ

(σε τόνους
τον Αύγουστο

του 2017)
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ΙΣΠΑΝΙΑ

4,29

ΕΥΡΩ ΤΟ ΚΙΛΟ

ΙΤΑΛΙΑ

4,33

Οι µέγιστες τιµές παραγωγού για το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο στις 
βασικές ανταγωνίστριες χώρες της Ελλάδας, την Ισπανία και την 
Ιταλία. Οι τιµές είναι από το παρατηρητήριο του ΣΕ∆ΗΚ και αφορούν 
το διάστηµα από 28 ∆εκεµβρίου έως τις 3 Ιανουαρίου για την Ισπανία 
και από 11-17 ∆εκεµβρίου για την Ιταλία.

Κατανάλωση

Η παγκόσµια κατανάλωση 
ελαιολάδου µειώθηκε την 
περίοδο 2016-2017.

�6%

12%

Στις χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 
µειώθηκε επίσης η 
κατανάλωση κατά 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
ΓΙΑ ΦΕΤΟΣ

5%Για την τρέχουσα 
σεζόν (2017/18)

Θα αυξηθεί η κατανάλωση
σύµφωνα µε το ∆ιεθνές 
Συµβούλιο Ελαιολάδου
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Η ζήτηση 
υπερέχει σταθερά 
της προσφοράς 
στην ελιά Καλαμών,  
κατάσταση η οποία 
συντηρεί στα ψηλά 
για μια ακόμα χρονιά 
τις τιμές παραγωγού. 
Σημειωτέον ότι η 
κατανάλωση στις 
επιτραπέζιες ελιές έχει 
σχεδόν τριπλασιαστεί 
τα τελευταία 30 χρόνια  

Συνεχίζει το εντυπωσιακό σερί που ξεκί-
νησε από την περίοδο 2016-2017 της τιµής 
παραγωγού ελιάς Καλαµών, γεγονός που 
προδιαθέτει για µια τιµή-ρεκόρ άνω των 
3,50 ευρώ το κιλό, όσο προχωρά η χρονιά 
και προς το καλοκαίρι, όπως συµβαίνει άλ-
λωστε παραδοσιακά.
Σημειωτέον ότι ακόμη κι όσοι ελαιοπαρα-
γωγοί έκαναν την επιλογή να παραδώσουν 
νωρίς τις ελιές τους, δηλαδή το Νοέμβριο 
και τον Δεκέμβριο του 2017, μάλλον βγαί-
νουν με ωφέλεια τώρα, από την άποψη ότι 
οι καθυστερημένες, αλλά πολύ έντονες 
είναι η αλήθεια βροχοπτώσεις που έπεσαν 
στην χώρα, λίγες ημέρες πριν την συγκομι-
δή και κατά την διάρκεια αυτής «φούσκω-
σαν» σε μεγάλο βαθμό καρπό, δίνοντάς του 
επιπλέον βάρος, άρα και... χρήματα.
Την ίδια ώρα, όπως αναφέρουν πληρο-
φορίες του «Ελαίας Καρπός» αρκετοί πα-
ραγωγοί που επέλεξαν την αποθήκευση, 
διαπιστώνουν φέτος, με το πέρασμα των 
μηνών, πως έχουν μεγάλη φύρα, δηλαδή 
οι αποθηκευμένοι στις κάδες καρποί, χά-
νουν τώρα αρκετά σε βάρος και μέγεθος. 
Βέβαια, την απώλεια αυτή ευελπιστούν οι 

ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΜΠΙΚΑ

ΕΜΑΘΕ
ΣΤΑ ΨΗΛΑ  
Η ΚΑΛΑΜΩΝ

Ε Π Ι Τ Ρ Α Π Ε Ζ Ι Α
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Τα αποθέµατα περσινής ελιάς 
Καλαµών είναι µηδενικά, αφού 

έµποροι, µεσίτες και µεταποιητές 
σκούπισαν την εγχώρια αγορά.

  
  

Ε Π Ι Τ Ρ Α Π Ε Ζ Ι Α
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συγκεκριμένοι να «ρεφάρουν», αν που-
λήσουν προς το καλοκαίρι, δεδομένου, 
ότι οι τιμές, ιδίως στα πιο μεγάλα μεγέθη 
(180 και κάτω), που είναι περιζήτητα για 
εξαγωγή, θεωρείται βέβαιο πως θα κινη-
θούν ανοδικά.
Σ’ αυτό το τέμπο, πληροφορίες του 
«Ελαίας Καρπός», σημειώνουν ότι στην 
Λακωνία, σε δηµοπρασία του Αγροτικού 
Συνεταιρισµού Πετρίνας που πραγµα-
τοποιήθηκε στα τέλη του Δεκεμβρίου, η 
εταιρεία El Mar (Μαργαρίτης K.) µε έδρα 
την Ιτέα αγόρασε 37 τόνους φετινό προϊ-
όν ελιάς ποικιλίας Καλαμών.
Η τιµή για την βασική κατηγορία τεµα-
χισµού (εν προκειµένω 205 τεµάχια), 
όπως αποκαλύπτει µιλώντας στο «Ελαί-
ας Καρπός», ο διαχειριστής του Αγροτι-
κού Συνεταιρισμού Παναγιώτης Πουλά-
κος έφτασε τα 1,85 ευρώ το κιλό, ενώ οι 
140άρες πουλήθηκαν προς 2,20 ευρώ, οι 
160άρες 2 ευρώ το και οι 180άρες προς 
1,90 ευρώ ανά κιλό.
Στην ίδια περιοχή, λέει το ρεπορτάζ, η 
εταιρεία Drousias Olive SA, που κάνει 
εµπόριο, έχοντας ένα αρκετά μεγάλο 

µερίδιο εντός του νομού της Λακωνίας 
αγοράζει φέτος 200άρες προς 1,70 ευρώ, 
όταν πέρσι, σε πανελλαδική κλίµακα, το 
συγκεκριµένο µέγεθος, πληρώνονταν 
στον παραγωγό, τέτοια περίοδο, σε µια 
τιµή πέριξ του 1-1,20 ευρώ το κιλό.

Μέχρι 1,70 το 200άρι

Παρόµοιες µε τη Λακωνία, την ίδια ώρα 
είναι οι τιµές που λαµβάνει ο παραγωγός 
στην πρωτοπόρο από άποψη όγκου πα-
ραγωγής Αιτωλοακαρνανία.
Οι πληροφορίες εδώ αναφέρουν ότι αν 
και οι παραδόσεις καρπού νέας εσοδείας 
έχουν αυξηθεί σηµαντικά στους εµπό-
ρους, τους µεσίτες και τις οργανώσεις 
της περιοχής που συγκεντρώνουν προϊ-
όν, η τιµή παραµένει σταθερή, σε σχέση 
µε το ξεκίνηµα της σεζόν τον Οκτώβριο, 
ήτοι από 1,40 έως και 1,70 ευρώ το κιλό, 
µε ανοδικές µάλιστα τάσεις.
Σε σχέση µε τον όγκο της παραγωγής 
στην περιοχή αυτή, όπου αρκετές φο-
ρές «πέρασε» χαλάζι φέτος, έµποροι 
και µεσίτες κάνουν λόγο για µια σοδειά 

πέριξ των 15.000-20.000 τόνων, στην 
καλύτερη των περιπτώσεων, ενώ στην 
Λακωνία, υπάρχουν εκτιµήσεις για µια 
παραγωγή κοντά στους 20.000 τόνους.

Αναµένεται αύξηση παραδόσεων

Μεγάλες εκτιµώνται την ίδια ώρα οι ποσό-
τητες ελιάς Καλαµών που εξακολουθούν 
να έχουν στις αποθήκες αρκετοί παραγω-
γοί, δεδοµένου ότι οι κάδες µεσιτών και 
εµπόρων «έχουν κάνει φτερά» στην κυ-
ριολεξία και χρησιµοποιούνται από τους 
αγρότες.
Όσοι κατέχουν καλά τα µυστικά της απο-
θήκευσης, µη διατρέχοντας κίνδυνο να 
τους «υποβαθµιστεί το προϊόν» λόγω της 
επαφής µε την άλµη, έχουν ασφαλή απο-
θήκη και καλή χρηµατοοικονοµική βάση 
επιλέγουν να πουλήσουν το καλοκαίρι, 
προσδοκώντας ότι η τιµή θα ξεπεράσει τα 
περσινά 2,90-3,30 ευρώ του «κλεισίµατος».
Μια κάποια πίεση στην τιµή ίσως υπάρξει, 
λένε πληροφορίες, το αμέσως επόμενο 
διάστημα, καθώς πολλοί ελαιοπαραγωγοί 
προσανατολίζονται να ξεστοκάρουν εν 
µέρει, ούτως ώστε να κόψουν τιµολόγια, 
τα οποία θα «περάσουν» στις φορολογικές 
δηλώσεις του 2019 και όχι του 2018.
Σηµειώνεται πάντως ότι η μεταποίηση, 
λένε πληροφορίες, καταβάλλει εδώ κι ένα 
µήνα περίπου προσπάθεια, µε το επιχεί-
ρηµα ότι οι παραδόσεις αυξήθηκαν στα 
τέλη του Νοεµβρίου και του ∆εκεµβρίου 
και η νέα σοδειά «µπήκε για τα καλά» στην 
αγορά, να ρίξει την τιµή τουλάχιστον κατά 
10 λεπτά το κιλό, ώστε να διευρύνει τα πε-
ριθώρια κέρδους της. 
Στελέχη τυποποιητικών επιχειρήσεων άλ-
λωστε που εξάγουν, κρούουν, όπως πέρσι, 
καµπανάκι κινδύνου για την αύξηση των 
τιµών, η οποία, όπως ισχυρίζονται, θέτει 
σε κίνδυνο συµφωνίες στο εξωτερικό, από 
την άποψη ότι υπάρχουν πελάτες στο εξω-
τερικό που «κλοτσάνε».
Πάντως λόγω του ότι η ζήτηση μαίνεται, 
οι πληροφορίες αναφέρουν ότι αρκετοί 
έμποροι και μεσίτες αναγκάζονται σε αρ-
κετές περιπτώσεις σε «ειδικές συμφωνί-
ες» με τους παραγωγούς και ιδίως όσους 
έχουν πολύ καρπό στην αποθήκη, εκτός 
τιμοκαταλόγου, αφού λόγω μείωσης της 
παραγωγής σε ορισμένες περιοχές, φο-
βούνται πως θα ξεμείνουν και δεν θα μπο-
ρούν να τηρήσουν τυχόν συμφωνίες που 
έχουν συνάψει.

Ψιλός ο περισσότερος καρπός

Από άποψη καθαρά καλλιεργητική, 

  
  

Οι χρήσεις επεκτείνονται.

Έτοιµοι να ξεστοκάρουν.

Ε Π Ι Τ Ρ Α Π Ε Ζ Ι Α
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όσο προχωρά η σεζόν, επιβεβαιώνονται 
οι πληροφορίες του «Ελαίας Καρπός» 
περί της φετινής μικροκαρπίας, λόγω 
της δεκάμηνης –σε πολλές περιπτώ-
σεις-ξηρασίας.  Ιδιαίτερα οι ξηρικοί 
ελαιώνες έδωσαν φέτος πολύ μικρό 
καρπό ή καθόλου, με αποτέλεσμα τα 
χοντρά μεγέθη (των 110 κομματιών για 
παράδειγμα) να πιάνουν ήδη τιμές κο-
ντά στα 2,5 ευρώ το κιλό.
Η παρατεταµένη ξηρασία σε ∆υτική 
Ελλάδα (Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα, 
Ηλεία) και Πελοπόννησο (Μεσσηνία, 
Αρκαδία, Λακωνία, Κορινθία), όπου 
παράγεται ο µεγαλύτερος όγκος Κα-
λαµών θεωρείται ο βασικός λόγος αύ-
ξησης των φετινών τιµών, σε συνδυα-
σµό και µε την ζήτηση από εσωτερικό 
και εξωτερικό, η οποία µαίνεται.

Σε ύφεση γλοιοσπόριο και δάκος

Θετικά είναι τα µηνύµατα για τις ζηµιές 
από το δάκο και το γλοιοσπόριο που 
«έφαγαν» µεγάλο µέρος της παραγωγής 
τα προηγούµενα τρία χρόνια, ιδίως στην 
περιοχή της ∆υτικής Ελλάδας. 
Η δεκάµηνη σχεδόν έλλειψη βροχοπτώ-
σεων στα δυτικά, όπου και υπήρχε µεγα-
λύτερο ζήτηµα, «στέγνωσε» τα λιοστά-
σια από τις υγρασίες, ενώ οι αυξηµένες 
θερµοκρασίες «σκότωσαν» το δάκο.  

Ανοδικά και οι Αµφίσσης

Μέτρια χρονιά από άποψη όγκου παρα-
γωγής αποδεικνύεται η εφετινή για την 
Κονσερβολιά Αµφίσσης (µαύρη), λόγω 
των φαινοµένων ανοµβρίας, που χτύπη-
σαν και το νοµό Φωκίδας.
Στην πράσινη Αµφίσσης βέβαια που 
βγήκε τον Σεπτέµβριο, οι τιµές φέτος 

ήταν αυξηµένες κατά 20 λεπτά απ’ ό, 
τι το 2016-2017, µε το 110άρι να πιάνει 
το 1 ευρώ, το 160άρι τα 70 λεπτά και το 
200άρι τα 60 λεπτά του ευρώ.

Οριακή αύξηση της παραγωγής 
βλέπει το ∆ιεθνές Συµβούλιο

Αυξημένη σε ποσοστό 4% σε σύγκριση 
με την περασμένη χρονιά εκτιμά την πα-
γκόσμια παραγωγή επιτραπέζιας ελιάς 
το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου. Στο 
ενημερωτικό σημείωμά του που εξέδω-
σε τον Δεκέμβριο σημειώνει ότι η πα-
γκόσμια παραγωγή επιτραπέζιων ελιών 
για το 2017-2018 θα αυξηθεί κατά 4% 
σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος 
καλλιέργειας, φθάνοντας συνολικά τους 
2.953. 000 τόνους.
Στις ευρωπαϊκές ζώνες η παραγωγή θα 
παρουσιάσει μείωση της τάξης του 11%, 
λόγω της κουρεμένης παραγωγής στην 
Ισπανία, εκτιμά την ίδια ώρα το Συμβού-
λιο, η οποία αναμένει συγκομιδή γύρω 
στους 521.500 τόνων, μειωμένη σε πο-
σοστό 12% εν συγκρίσει με πέρσι.
Στον αντίποδα, το Συμβούλιο, περιμένει 

για την Ελλάδα μια αύξηση της παραγω-
γής της κατά 31% και της Ιταλίας κατά 
20%. Αύξηση της παραγωγής αναμένει 
το Διεθνές Συμβούλιο και σε άλλα κράτη 
- μέλη, όπως η Αίγυπτος και η Τουρκία. 
Για τις χώρες αυτές προβλέπεται έτος – 
ρεκόρ, με σοδειές 650.000 τόνους και 
455.000 τόνους και αυξήσεις κατά 30% 
και 14% αντίστοιχα.

Αύξηση κατανάλωσης 
κατά 186% από το 1990

Η παγκόσμια κατανάλωση επιτραπέζι-
ων ελιών είναι 2,86 φορές μεγαλύτερη 
από ό, τι πριν από 30 χρόνια, σημειώ-
νοντας μια αύξηση της τάξης του 186% 
κατά την χρονική περίοδο 1990/91- 
2017/18, επισημαίνει την ίδια ώρα το 
Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου, που 
καταγράφει μεγαλύτερη αύξηση της 
κατανάλωσης στις χώρες - μέλη του. 
Οι χώρες αυτές είναι ταυτόχρονα κύρι-
ες παραγωγικές, αντιπροσωπεύοντας 
κατά τα τελευταία έτη, πάνω από το 
70% της παγκόσμιας κατανάλωσης, 
καταλήγει το Συμβούλιο.

 
  

Ε Π Ι Τ Ρ Α Π Ε Ζ Ι Α
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∆ΕΝ∆ΡΟΚΟΜΙΚΑ ΤΡΑΚΤΕΡ έως 90 ίππους, χωρίς 
αλγόριθµο, µπορούν να αγοράζουν οι ελαιοπαραγωγοί µέσω 
Σχεδίων Βελτίωσης, εφόσον διαθέτουν εκµετάλλευση άνω 
των 50 στρεµµάτων. Από τις 15 Ιανουαρίου οι αιτήσεις για 
την Απονιτροποίηση σε ελαιώνες, µε πριµ 45,2 ευρώ ανά 

στρέµµα ακόµα και για µη παραγωγικά δέντρα

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ

ΣΧΕ∆ΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ● ΑΠΟΝΙΤΡΟΠΟΙΗΣΗ

Ε Π Ε Ν ∆ Υ Σ Ε Ι Σ

Νέα ισχύς  
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Στα 564 ευρώ ανά στρέμμα αυξήθηκε 
το ποσό ανώτατης επιλέξιμης 
δαπάνης στα Σχέδια Βελτίωσης για 

τις νέες φυτεύσεις ελιάς πυκνής φύτευσης, 
σύμφωνα με την προκήρυξη του Μέτρου, 
ενώ οι έχοντες άνω των 50 στρεμμάτων 
ελαιώνα, δικαιούνται δενδροκομικό 
τρακτέρ έως 90 ίππους. Όσον αφορά τη 
φύτευση ελαιώνων παραδοσιακής μορφής, 
το ποσό ανώτατης επιλέξιμης δαπάνης 
διαμορφώνεται στα 216 ευρώ στα πλαίσια 
του Μέτρου 4.1.1 που θα παραμείνει ανοιχτό 
για αιτήσεις έως τις 2 Απριλίου 2018. Για 
εργασίες διαμόρφωσης και ισοπέδωσης 
προβλέπεται 320 ευρώ ανά στρέμμα και για 
την περίφραξη αγροτεμαχίου 9 ευρώ ανά 
μέτρο ποσό ανώτατης επιλέξιμης δαπάνης. 

∆εκαετία για νέο δενδροκοµικό
Ειδικότερα για την αγορά δενδροκομικού 
θα πρέπει το τρακτέρ που έχει ο παραγωγός 
να έχει κλείσει 10ετία χρήσης, δηλαδή 
να έχει αποσβεστεί πλήρως, αν πρόκειται 
για επένδυση αντικατάστασης. Για την 
εκτίμηση της ισχύος που επιδοτείται από 
τα Σχέδια Βελτίωσης χρησιμοποιείται ο 
αλγόριθμος TEReS, ενώ κατά παρέκκλιση 
οι ελαιοπαραγωγοί με εκμετάλλευση 
άνω των 20 στρεμμάτων δικαιούνται 70 
ίππων δενδροκομικό τρακτέρ και με άνω 
των 50 στρεμμάτων 80 ίππων. Για λόγους 
εύρεσης του κατάλληλου ελκυστήρα υπό 
τις συνθήκες της αγοράς μηχανημάτων, 
οι ιπποδυνάμεις που προκύπτουν από τη 
χρήση του αλγορίθμου ή του κατωτέρω 

πίνακα μπορεί να προσαυξάνονται μέχρι 
και 10 ίππους. Επιπλέον εκτός από τρακτέρ 
και παρελκόμενα, οι ελαιπαραγωγοί 
έχουν τη δυνατότητα να ενισχυθούν για 
την απόκτηση δονητικών μηχανημάτων 
και μηχανημάτων συλλογής καρπών από 
το έδαφος. Αυτές οι επενδύσεις μάλιστα 
θεωρούνται και «καινοτομία» κάτι που 
σημαίνει ότι προβλέπεται η απόκτηση 
μορίων για αυτή τη δαπάνη. Φυσικά 
εδώ δεν πρέπει να αγνοηθεί η επένδυση 
σε αποθηκευτικούς χώρους για την 
ελαιοκομιδή, η οποία επιδοτείται από  
το πρόγραμμα. 

Τυπική Απόδοση
Αναφορικά με την επιλεξιμότητα, 
για ένταξη στο Μέτρο 4.1.1 αίτηση 
ενίσχυσης μπορούν να κάνουν οι 
επαγγελματίες αγρότες με τυπική απόδοση 
εκμετάλλευσης άνω των 8.000 ευρώ. 
Αυτό μεταφράζεται σε 27 στρέμματα 
εκμετάλλευση επιτραπέζιων ελιών 
και σε 42,5 στρέμματα για  κτήματα με 
ελαιοποιήσιμες ποικιλίες. Πάντως όπως 
και να έχει προτείνεται από τις αρμόδιες 
αρχές να μην ξεπερνά ο προϋπολογισμός 
του φακέλους ενίσχυσης το τετραπλάσιο 
της τυπικής απόδοσης του αγρότη, κάτι 
που αποτυπώνεται και από τα κριτήρια 
μοριοδότησης του Μέτρου. Αιτήσεις 
στο Μέτρο υπενθυμίζεται μπορούν να 
κάνουν και οι Ομάδες ή Οργανώσεις 
Παραγωγών, οποίες πρέπει να εμφανίζουν, 
τις τρεις προηγούμενες χρήσεις από 

το έτος υποβολής, κερδοφόρο μέσο 
όρο αποτελεσμάτων προ φόρων και 
αποσβέσεων και μέσο κύκλο εργασιών 
μεγαλύτερο των 30.000 ευρώ. Από αυτή 
την προϋπόθεση εξαιρούνται σχήματα  
που δεν έχουν κλείσει τριετή χρήση.
Ο αιτούμενος προϋπολογισμός δύναται 
να ανέλθει έως τις 300.000 ευρώ. Ο 
εν λόγω προϋπολογισμός δύναται να 
ανέλθει έως και τις 500.000 ευρώ με 
την προϋπόθεση ότι η τυπική απόδοση 
της εκμετάλλευσης, σύμφωνα με την 
Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης του 
2017, ανέρχεται τουλάχιστον στο 25% του 

ΜΕ 564 ευρώ οι νέες φυτεύσεις
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αιτούμενου προϋπολογισμού. Ο αιτούμενος 
προϋπολογισμός για τα συλλογικά σχήματα 
δύναται να ανέλθει έως τις 500.000 ευρώ. 
Ο εν λόγω προϋπολογισμός μπορεί να 
ανέλθει έως και τα 1.000.000 ευρώ, με την
προϋπόθεση ότι ο κύκλος εργασιών 
της τελευταίας κλεισμένης χρήσης 
του συλλογικού σχήματος ανέρχεται 
τουλάχιστον στο 25% του αιτούμενου 
προϋπολογισμού.
Σημειώνεται εδώ, ότι για όσους η τυπική 
απόδοση προέρχεται 100% από την 
ελαιοπαραγωγή προβλέπεται μοριοδότηση 
έως 26 πόντων απευθείας (περιφερειακό 
και κεντρικό κριτήριο), κάτι που σημαίνει 
ότι ήδη έχει καλύψει πάνω από τους μισούς 
βαθμούς από τους συνολικά 45 που είναι το 
όριο ένταξης. 

Χλωρά λίπανση ελιάς
Στα αγροπεριβαλλοντικά Μέτρα τώρα, 
στις 15 Ιανουαρίου, ανοίγει για αιτήσεις 
το πρόγραμμα Απονιτροποίησης, 
όπου επιδοτούνται για πρώτη φορά 
οι δενδροκαλλιέργειες για τη δράση 
χλωράς λίπανσης. Οι ελαιώνες στις ζώνες 
Αργολικού πεδίου, Λεκάνης Πηνειού 
Ηλείας, Πεδιάδας Άρτας-Πρέβεζας είναι 
επιλέξιμοι προς ενίσχυση με 45,2 ευρώ 
ανά στρέμμα. Σημειώνεται ότι ενίσχυση 
αξιώνουν και κτήματα με μη παραγωγικά 
δέντρα άνω των 2 έτων. Επιλέξιμες προς 
ενίσχυση είναι αγροτεμάχια που έχουν 
δηλωθεί στο ΟΣΔΕ του 2017 με τον κωδικό 
ελιάς και είναι ποτιστικά. Oι εργαστηριακές 
αναλύσεις ενισχύονται τρεις φορές κατά 

τη διάρκεια της πενταετίας, για την 
κάλυψη του πρόσθετου κόστους, µε ποσό, 
επιπλέον του ύψους ενίσχυσης, που δεν 
υπερβαίνει τα 2,4 ευρώ το στρέµµα για 
κάθε ένα από τα τρία έτη. Ο ΦΠΑ δεν 
αποτελεί επιλέξιµη δαπάνη τόσο για το 
κόστος των εργαστηριακών αναλύσεων 
όσο και για το κόστος κατάρτισης Σχεδίου 
∆ιαχείρισης Εκµεταλλεύσεων.  Στο 
πλαίσιο αυτής της δέσµευσης οι δικαιούχοι 
αναλαµβάνουν: να εφαρµόζουν χλωρά 
λίπανση µε φυτά εδαφοκάλυψης στον 
υποόροφο των δέντρων, σε έκταση 
που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 20% 
(≥20%) της ενταγµένης στη δέσµευση 
γεωργικής έκτασης. Επιλέξιµα ως φυτά 
χλωράς λίπανσης είναι ετήσια χειµερινά 
ψυχανθή και µείγµατα χειµερινών 
ψυχανθών µε σιτηρά, όπως αναλυτικά θα 
αναφερθούν στην πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος. Τα φυτά εδαφοκάλυψης 
δεν συγκοµίζονται και δεν βόσκονται. 
Κόβονται κατά την περίοδο της άνθισης 
και οπωσδήποτε πριν τη σποροποίηση 
των φυτών και είτε παραµένουν επί του 
εδάφους είτε ενσωµατώνονται σε αυτό. Το 
ποσοστό 20% της χλωράς λίπανσης µπορεί 
να αυξηθεί κατά βούληση του δικαιούχου 
χωρίς αλλαγή στο ποσό ενίσχυσης. Στο 
τµήµα της έκτασης, στο οποίο εφαρµόζεται 
χλωρά λίπανση, απαγορεύεται η χρήση 
αζωτούχων λιπασµάτων και κοπριάς.
Τα αγροτεμάχια που θα ενταχθούν στο 
πρόγραμμα Απονιτροποίησης δεν θα 
μπορέσουν να μπουν στη 2η προκήρυξη 
της Βιολογικής Γεωργίας. Ωστόσο για 
όσους μπήκαν με το κριτήριο Natura 
στην περασμένη πρόσκληση δεν ισχύει 
αυτός ο περιορισμός, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της προκήρυξης. 

Ελιές και ελαιόλαδο, σύµφωνα µε τον 
αναθεωρηµένο πίνακα βαθµολογίας, είναι 
τοµείς προτεραιότητας και λαµβάνουν 
απευθείας 26 µόρια στα Σχέδια Βελτίωσης.
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    Χάρης
Σιούρας

Κύλησε πολύ νερό στο αυλάκι από την µέρα που ο µεσίτης 
και έµπορος από το Πήλιο Νικόλαος Αθαν. Σιούρας 
οραµατίστηκε την άνθηση της ελιάς της περιοχής και την 
πώλησή της στα πέρατα του κόσµου, ιδρύοντας το 1926 την 
ατοµική του επιχείρηση  και στην συνέχεια το 1965, µαζί µε 
τα παιδιά του Αθανάσιο, ∆ηµήτριο και Αντώνιο, την εταιρεία 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΙΟΥΡΑΣ & ΥΙΟΙ Ε.Π.Ε..

ΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΜΠΙΚΑ,  

ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗ ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΣΧΑΛΗ�ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Α ναφορικά µε την πορεία της τιµής 
στην ελιά Καλαµών, ως ένας εκ των 
µεγαλύτερων «παιχτών» στη χώρα, 

ο Χάρης Σιούρας σηµειώνει ότι «µε τη µεγά-
λη ποσότητα των ελαιών σε όλη την Ελλά-
δα, θεωρώ ότι δεν υπάρχει λόγος παρόµοιας 
αύξησης και λογικά θα υπάρξει µία κανονική 
πορεία των τιµών». Ωστόσο όπως λέει «µόνο 
στα χοντρά ίσως µεγέθη να υπάρξει µια ση-
µαντική άνοδος». Ταυτόχρονα εκτιµά ότι φέ-
τος είναι µια καλή ευκαιρία µε την ποσότητα 
των ελαιών Καλαµάτας και τις καλές τιµές 
να ανακτηθούν αγορές που χάθηκαν πέρυσι 
λόγω των ακριβών τιµών.

 Πώς διαµορφώνονται τα δεδοµένα 
της εφετινής αγοράς επιτραπέζιας 
ελιάς από άποψη όγκου 
παραγωγής και τιµών;

Η φετινή χρονιά είναι πολύ καλή για όλες τις 
ποικιλίες ελιάς. Οι πράσινες Χαλκιδικής συνο-
λικά είναι µια κανονική –πλούσια χρονιά αλ-
λά µε µικρότερο µέγεθος καρπού σε σχέση 
µε προηγούµενες εσοδείες. Οι τιµές διαµορ-
φώθηκαν από 1 ευρώ τα 110 τεµάχια µέχρι 
40 λεπτά στα 200 τεµάχια. Η ζήτηση για την 
ποικιλία είναι σηµαντική και σε συνάρτηση µε 
τα µηδενικά σχεδόν αποθέµατα από την προ-
ηγούµενη χρονιά, αναµένεται µία καλή χρο-
νιά στη διάθεση του προϊόντος.

Η Κονσερβολιά ποικιλία Αµφίσσης επίσης εί-
ναι καλή, και όσον αφορά τις πράσινες αλλά 
και στις µαύρες φυσικές. 
Οι τιµές των πράσινων ήταν στα επίπεδα της 
Χαλκιδικής (+5-10 λεπτά) και στις Μαύρες στα 
1,30 ευρώ ανά κιλό τα 110 τεµάχια.
Η ποικιλία Καλαµάτας επίσης είναι µία πολύ 
καλή χρονιά µε µεγάλη παραγωγή σε όλες 
τις περιοχές, καλή ποιότητας χωρίς δάκο και 
άλλα προβλήµατα και παρά τις µικρές ζηµιές 
από χαλάζι στις Λιβανάτες, η συνολική πο-
σότητα αναµένεται πολύ µεγάλη. 
Το πρόβληµα είναι ο µικρός τεµαχισµός. 
Σχετικά µε τις τιµές, αυτές είναι καλύτερες α-
πό τις αντίστοιχες την προηγούµενη χρονιά 
την ίδια χρονική στιγµή και διαµορφώνεται 
στα 1,40-1,50 ευρώ ανά κιλό στα 200 τεµάχια.       

 Φέτος, πολλοί παραγωγοί 
επέλεξαν την αποθήκευση του 
προϊόντος, για να εξασφαλίσουν 
καλύτερες τιµές µέσα στη χρονιά. 
Θεωρείτε ότι θα ανέβουν κι άλλο 
οι τιµές, κι αν όχι, για ποιο λόγο;

Οι παραγωγοί κυρίως της ποικιλίας Καλαµά-
τας επιλέγουν την αποθήκευση των ελαιών 
µε σκοπό την πώληση αργότερα, αναµένο-
ντας µεγαλύτερη τιµή. 
Πιστεύουν στην περσινή άνοδο των τιµών. 
Φέτος όµως, µε τη µεγάλη ποσότητα των ε-

Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ Η

Ο Χάρης Σιούρας, 
Χημικός Μηχανικός 
MBA στο επάγγελμα 
εκφράζει μιλώντας στο 
«Ελαίας Καρπός» την 
εμπιστοσύνη του στις 
υπηρεσίες ελέγχου της 
χώρας, σημειώνοντας 
ότι «ακόμη και 
σε περιπτώσεις 
εισαγωγών, υπάρχουν 
υπηρεσίες ελέγχου για 
την παρακολούθηση 
και την καταγραφή  
των ποσοτήτων»
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λαιών σε όλη την Ελλάδα, θεωρώ ότι δεν υ-
πάρχει λόγος παρόµοιας αύξησης και λογικά 
θα υπάρξει µία κανονική πορεία των τιµών.
 Μόνο στα χοντρά ίσως µεγέθη να υπάρξει 
µια σηµαντική άνοδος.
Πιστεύω ότι φέτος είναι µια καλή ευκαιρία 
µε την ποσότητα των ελαιών Καλαµάτας και 
τις καλές τιµές να ανακτηθούν αγορές που 
χάθηκαν πέρυσι λόγω των ακριβών τιµών.

 Με δεδοµένες τις πολλές 
φυτεύσεις, κυρίως στην Καλαµών, 
πιστεύετε ότι µπορεί να υπάρξει 
πρόβληµα µελλοντικά, όσον 
αφορά την απορρόφηση του 
προϊόντος.

Πιστεύω ότι οι Έλληνες παραγωγοί βλέπουν 
την εξέλιξη και τη ζήτηση της ποικιλίας Καλα-

µάτας και ταυτόχρονα απολαµβάνουν πολύ 
καλό εισόδηµα από αυτή. Έτσι συνεχώς γί-
νονται φυτεύσεις. Θεωρώ ότι µε σωστή τι-
µολογιακή πολιτική και κρατώντας υψηλά 
την ποιότητα της πρώτης ύλης κάθε χρόνο 
οι εξαγωγές κυρίως θα αυξάνονται και στις 
υπάρχουσες αγορές αλλά και σε νέες, όσον 
αφορά τις ελιές ποικιλίας Καλαµάτας.

 Οι παραγωγοί της ελιάς 
Χαλκιδικής παραπονιούνται τα 
τελευταία χρόνια για τις τιµές που 
εισπράττουν. Που οφείλεται κατά 
την γνώµη σας, η «κόπωση» αυτή;

Πιστεύω ότι η ποικιλία Χαλκιδικής, επειδή 
ανταγωνίζεται πράσινες ελιές κι από άλλες 
χώρες µε χαµηλότερα κοστολόγια δεν µπο-
ρεί να πουληθεί στη διεθνή αγορά πάνω από 

Η µετατροπή της εταιρείας το 1977 σε Α.Ε. µε την επωνυµία ΣΙΟΥΡΑΣ Α.Γ.Β.Ε. δεν 
αλλάζει την µορφή της που παραµένει οικογενειακή και η κάθε γενιά παίρνει την 
σκυτάλη από την προηγούµενη. Έτσι το 1982 µπαίνει η 3η γενιά που απαρτίζει 
το σηµερινό ∆.Σ. ο Χάρης ∆ηµ., η Αφροδίτη, ο Νίκος του Αθανασίου, ο Νίκος 
του ∆ηµητρίου και ο Νίκος του Αντωνίου Σιούρα,  καθοδηγούµενοι από τον 2ης 
γενιάς Αντώνη Σιούρα που εκτελεί χρέη Προέδρου και ∆ιευθύνοντα Συµβούλου. 
Τα επόµενα βήµατα γίνονται το 1996 µε την αγορά οικόπεδου 15 στρµ. στην Α΄ 
ΒΙΠΕ Βόλου, την ανέγερση νέας µονάδας 8.000 τ.µ., η οποία αρχίζει να λειτουργεί 
το 1999 και το 2001 την µεταφορά της έδρας εκεί, όπου δραστηριοποιείται πλέον 
αποκλειστικά η εταιρεία. Σήµερα στο κατώφλι των 100 χρόνων η Σιούρας Α.Γ.Β.Ε. 
µε ετήσια εξαγωγή 10.000 τόνους σε 45 χώρες και πάνω από 27 εκατοµµύρια τζίρο 
το 2017, απορροφά το σύνολο σχεδόν της ελιάς της Μαγνησίας, αγοράζοντας κι 
από Άρτα, Αρκαδία, Αιτ/νία, Εύβοια, Λακωνία, Φθιώτιδα, Χαλκιδική και αλλού. 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Εξαγωγικό 95% των εργασιών της

κάποιο όριο. Ειδικά στα µέτρια µεγέθη δεν εί-
µαστε ανταγωνιστικοί. Το πλεονέκτηµα της 
ποικιλίας είναι τα µεγάλα µεγέθη αλλά και εκεί 
υπάρχει όριο. Σηµαντικό θέµα αποτελεί και η 
στρατηγική στο θέµα της διαµόρφωσης των 
τιµών πώλησης του επεξεργασµένου και τυ-
ποποιηµένου προϊόντος.  

 Οι τιµές παραγωγού στην 
ελιά Καλαµών, ιδίως την 
τελευταία διετία, κυµαίνονται σε 
ικανοποιητικά επίπεδα για τον 
παραγωγό. Εκτιµάτε ότι υπάρχει 
περιθώριο ανόδου;

Θεωρώ ότι η περσινή χρονιά ήταν ακραία, δεν 
υπήρχε λόγος γι’ αυτή την αύξηση. Μπορεί τε-
λικά οι ελιές να πουλήθηκαν από τους παρα-
γωγούς αλλά δυστυχώς πουλήθηκαν στη δι-
εθνή αγορά µε ζηµιά για να κρατηθούν συµ-
βόλαια και για µα χαθούν αγορές. Ταυτόχρο-
να ανοίγει διάπλατα ο χώρος για τις υπόλοι-
πες χώρες µε ελιά τύπου Καλαµών να αυξή-
σουν σηµαντικά την παρουσία τους.

 Η ΠΕΜΕΤΕ, όπου συµµετέχετε έχει 
αναλάβει κάποιες πρωτοβουλίες 
για την προώθηση της 
επιτραπέζιας ελιάς. Θεωρείτε ότι 
ο σκοπός επιτυγχάνεται; Τι άλλο 
θα µπορούσε να γίνει ώστε να 
«ανοίξουν» περαιτέρω αγορές στο 
εξωτερικό;

Η ΠΕΜΕΤΕ µε τη µεγάλη εµπειρία που έχει α-
ποκτήσει όλα τα προηγούµενα χρόνια κατά-
φερε να εγκριθούν προγράµµατα προώθη-
σης της ελιάς σε 12 χώρες και για την περί-
οδο 2017-2020 και ήδη τρέχει µε µεγάλη ε-
πιτυχία το πρόγραµµα OLIVE U µε διάφορες 
δράσεις όπως γευστικές δοκιµές, παρουσιά-
σεις, διαφηµίσεις, διεθνείς εκθέσεις κ.λπ. Τα 
αποτελέσµατα είναι ήδη ορατά και συνολικά 
πιστεύω θα τα προγράµµατα αυτά θα βοηθή-
σουν σηµαντικά την επιτραπέζια ελιά.

 Η νέα τάση για την τοποθέτηση 
επιτραπέζιας ελιάς σε olive bars, 
µπορεί να φέρει νέες αγορές για το 
ελληνικό προϊόν;

Σίγουρα οι καταναλωτές της ελληνικής ελιάς 
αυξάνονται διεθνώς γιατί όλο και περισσότε-
ρε χρήσεις στη καθηµερινότητα και στην κα-
τανάλωση προστίθενται, τόσο στην εστίαση 
αλλά και στο σούπερ µάρκετ.
  

 Υπάρχει σχεδιασµός για νέα 
προϊόντα στο µέλλον;

Συνεχώς προσπαθούµε να βελτιώνουµε την 
ποιότητα, τις συσκευασίες, τον τρόπο επεξερ-
γασίας µε σκοπό να προσφέρουµε την ελληνι-

Με σωστή τιµολογιακή πολιτική και κρατώντας υψηλά την ποιότητα της ελιάς Καλαµάτας κάθε 
χρόνο οι εξαγωγές κυρίως θα αυξάνονται στις υπάρχουσες αλλά και σε νέες, λέει ο κ. Σιούρας.
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κή ελιά µε την καλύτερη δυνατή γεύση και όλα 
τα θρεπτικά συστατικά της στον καταναλωτή.

 Μεγάλη κουβέντα γίνεται για το 
θεσµικό πλαίσιο στην ΠΟΠ Ελιά 
Καλαµάτας, που παραµένει ως 
έχει. Ποια είναι τα προβλήµατα 
που δηµιουργεί το γεγονός ότι η 
Ελιά Καλαµάτας παραµένει εκτός 
Εθνικού Καταλόγου; Τι απαντάτε 
σε εκείνους που φοβούνται αύξηση 

εισαγωγών από τρίτες χώρες, σε 
περίπτωση που ανοίξει το ΠΟΠ;

Ελπίζω ότι πολύ σύντοµα θα επανέλθει ο-
ριστικά η ποικιλία «Καλαµάτας» στον Εθνι-
κό Κατάλογο Ποικιλιών, για να λυθεί οριστι-
κά το πρόβληµα.  Η «Ελιά ΠΟΠ Καλαµάτας» 
να παραµείνει για την περιοχή της Μεσσηνί-
ας,  µε την ετήσια παραγωγή της  (1.500-2.000 
τόνοι) και όλες οι υπόλοιπες ελιές της ποικι-
λίας Καλαµάτας (παραγωγή πάνω από τους 
50.000 τόνους ετησίως) να διακινούνται και 

να εξάγονται µε το όνοµα Kalamata Olives, 
όπως ακριβώς γίνεται εδώ και 60 χρόνια και 
έχουν γίνει παγκοσµίως γνωστές. Με τόσες 
ελιές στην Ελλάδα και µε τις συνεχείς φυτεύ-
σεις που γίνονται τα τελευταία χρόνια και µε τη 
προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξχει θέµα έλλει-
ψης όσον αφορά την πρώτη ύλη, δεν υπάρ-
χει λόγος εισαγωγών. Ακόµα όµως και σε τέ-
τοιες περιπτώσεις, υπάρχουν υπηρεσίες ελέγ-
χου για την παρακολούθηση και την καταγρα-
φή αυτών των ποσοτήτων που εισάγονται.   

Η «Ελιά ΠΟΠ Καλαµάτας» να παραµείνει για την περιοχή της Μεσσηνίας,  µε την ετήσια παραγωγή της  και όλες οι υπόλοιπες ελιές της  
ποικιλίας Καλαµάτας (να διακινούνται και να εξάγονται µε το όνοµα Kalamata Olives, όπως γίνεται εδώ και 60 χρόνια επιθυµεί ο κ. Σιούρας. 
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ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ ΣΤΑ 
20 ΚΥΒΙΚΑ ΑΝΑ 

ΣΤΡΕΜΜΑ  
Η Υ∆ΡΟΛΙΠΑΝΣΗ

ΤΟΥ ΑΛ. ΜΠΙΚΑ

Νόµιµα    
λιοτρίβια

Με νέα Κοινή 
Υπουργική Απόφαση 
δίνεται δυνατότητα 
αδειοδότησης σε 
1.300 ελαιοτριβεία 
ολόκληρης της  
χώρας.
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  Α

νοίγει δρόμο για τη νομότυ-
πη αδειοδότηση 1.300 συ-
νολικά ελαιοτριβείων σε 
όλη την χώρα νέα τροποποι-
ημένη Κοινή Απόφαση των 
υπουργείων Ανάπτυξης και 
Ενέργειας, που αφορά τη δι-
αχείριση αποβλήτων των 

ελαιοτριβείων. 
Με την εν λόγω ΚΥΑ που δημοσιεύτηκε 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 12 
Δεκεμβρίου 2017 επιτυγχάνεται η εναρμό-
νιση της λειτουργίας του συγκεκριμένου 
κλάδου, με τις αρχές καλής πρακτικής που 
εφαρμόζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πα-
ράλληλα αυξάνεται ο μέγιστος όγκος ετήσι-
ας εφαρμογής υδρολίπανσης από απόβλητα 
(φερτάρδευση) από 8 κυβικά μέτρα σε 20 κυ-
βικά μέτρα το στρέμμα.
Τις αλλαγές στο πλαίσιο αδειοδότησης ανα-
κοίνωσε στις 19 Δεκεμβρίου, στη διάρκεια 

συνέντευξης Τύπου, στη Μυτιλήνη, ο γενι-
κός γραμματέας Βιομηχανίας Στρατής Ζα-
φείρης. Ο ίδιος τόνισε, πως «τα ελαιοτριβεία 
που λειτουργούν αυτή τη στιγμή στη χώ-
ρα είναι 1.700. Μέχρι σήμερα, με τις υπάρ-
χουσες διαδικασίες αδειοδότησης, μόνο τα 
400 ελαιοτριβεία έχουν λάβει επαρκή πε-
ριβαλλοντική αδειοδότηση, με τα υπόλοιπα 
να λειτουργούν στη γκρίζα περιοχή νομιμο-
φάνειας και πάντα κατά ανοχή των ελεγκτι-
κών μηχανισμών». «Είναι γνωστά όμως» 
συνέχισε ο κ. Ζαφείρης, «τα προβλήματα 
που προκύπτουν από αυτόν τον τρόπο αδι-
αφανούς αδειοδότησης των ελαιοτριβείων, 
με σημαντικότερα εξ αυτών, την ανανέωση 
της άδειας λειτουργίας τους και τη χρημα-
τοδότησή τους από εθνικούς ή κοινοτικούς 
πόρους».  Από τη Μυτιλήνη, ο κ. Ζαφεί-
ρης τόνισε, ότι το παραπάνω πρόβλημα της 
αδειοδότησης των ελαιοτριβείων έγινε προ-
σπάθεια να προσεγγισθεί σε δυο φάσεις. Αρ-

χικά, με την έκδοση της ΚΥΑ 127402/2016 
(ΦΕΚ 3924/Β/2016), έγινε προσπάθεια να 
επιλυθούν τα χρόνια προβλήματα διαχεί-
ρισης αποβλήτων των ελαιοτριβείων. Λό-
γω της πολυπλοκότητας εφαρμογής, αλλά 
και του υψηλού κόστους δειγματοληψίας 
του νέου συστήματος αδειοδότησης, η αντα-
πόκριση των ελαιοτριβείων στην συγκεκρι-
μένη ΚΥΑ ήταν μικρή, με αποτέλεσμα να 
κριθεί ουσιαστικά ανεφάρμοστη και κατά συ-
νέπεια να υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με την 
αδειοδότηση των ελαιοτριβείων για την πα-
ραγωγική περίοδο 2017-2018. 
Έτσι, και μετά από μια σειρά επαφών με κλα-
δικούς εκπροσώπους ελαιοτριβείων και εξει-
δικευμένους επιστήμονες, καταγράφηκε μια 
σειρά από ουσιαστικές αλλαγές στην προα-
ναφερθείσα ΚΥΑ, ώστε αυτή να απλοποιηθεί 
και να γίνει αποδεκτή και εφαρμόσιμη από 
τη πλειονότητα των ελαιοτριβείων.
Με τη νέα ΚΥΑ δίνεται η δυνατότητα σε όλα 
τα ελαιοτριβεία να λειτουργήσουν με ένα φι-
λικά περιβαλλοντικό τρόπο και στα πρότυπα 
της αειφορικής γεωργίας, ελαχιστοποιώντας 
τη χρήση χημικών λιπασμάτων. «Είναι η 
πρώτη φορά που τα υγρά απόβλητα ελαιοτρι-
βείων παύουν να αντιμετωπίζονται ως «ρύ-
πος» αλλά αξιοποιούνται ως πόρος σημείωσε 
ο κ. Ζαφείρης. Στη δήλωσή του ο κ. Ζαφείρης 
σημείωσε, πως «το μεγαλύτερο στοίχημα εί-
ναι η επωφελής χρησιμοποίηση των δεδο-
μένων που προκύπτουν μετά την εφαρμογή 
της νέας ΚΥΑ. Λειτουργώντας πλέον με δια-
φανή και νόμιμο τρόπο, ο κλάδος των ελαιο-
τριβείων μπορεί στοχευμένα να αξιοποιήσει 
δράσεις και χρηματοδοτικά εργαλεία που του 
προσφέρονται, έτσι ώστε να προσδώσει υψη-
λή προστιθέμενη αξία στο τελικό προϊόν του 
(ελαιόλαδο), αλλά, ταυτόχρονα, να παράγει 
και μια σειρά από υποπροϊόντα- παραπροϊ-
όντα, τα οποία θα του προσφέρουν μεγάλο 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και σαφή εξα-
γωγικό προσανατολισμό».

Το περιεχόµενο της ΚΥΑ
 έχει ως εξής:
Άρθρο 1
Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. Φ.15/4187/266 
/2012 (Β΄ 1275) κοινή απόφαση των Υπουργών 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλί-

Τη νέα απόφαση παρουσιάσε από τη Μυτιλήνη ο γενικός γραµµατέας Βιοµηχανίας Στρατής Ζαφείρης.

∆εν είναι ρύποι, αλλά πόροι 
Με τη νέα αυτή ΚΥΑ δίνεται η δυνατότητα σε όλα 
τα ελαιοτριβεία να λειτουργήσουν µε ένα φιλικά 
περιβαλλοντικό τρόπο και στα πρότυπα της 
αειφορικής γεωργίας, δεδοµένου ότι είναι η πρώτη 
φορά που τα υγρά απόβλητα ελαιοτριβείων παύουν 
να αντιµετωπίζονται ως «ρύπος» αλλά αξιοποιούνται 
ως πόρος, όπως τονίζει ο κ. Ζαφείρης.

Τεχνική έκθεση
Για την ελαιοκοµική 
περίοδο 2017-2018 
ο φορέας καλείται να 
υποβάλλει την τεχνική 
έκθεση ως 30 Ιουνίου 
2018, για την ολοκλήρωση 
των διατυπώσεων που 
απαιτούνται για τη νόµιµη 
λειτουργία του.

Εκτός τα 
εσπεριδοειδή
Ως µέγιστος όγκος εφαρµογής 
διασποράς/υδρολίπανσης, 
βάσει απόφασης, ορίζονται 
τα 20  κυβικά µέτρα στο 
στρέµµα ανά έτος για τους 
ελαιώνες και για τις λοιπές 
δενδροκαλλιέργειες µε  
εξαίρεση τα  εσπεριδοειδή.
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ας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής, όπως ισχύει, ως εξής:

1) Στο σημείο Ε 3-2 του πίνακα 1 του Παραρτή-
ματος Ι, το εδάφιο «Ειδικά για τα ελαιουργεία: τα 
υγρά απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας με-
τά από προεπεξεργασία που περιλαμβάνει λιπο-
συλλογή και καθίζηση ή άλλη ισοδύναμη επεξερ-
γασία, διατίθενται για υδρολίπανση ελαιώνων, 
με μέγιστο όγκο ετήσιας εφαρμογής τα 8 m³ ανά 
στρέμμα και για υδρολίπανση λοιπών δενδροκαλ-
λιεργειών, με μέγιστο όγκο ετήσιας εφαρμογής τα 
8 m³ ανά στρέμμα» αντικαθίσταται από το εδά-
φιο «Ειδικά για τα ελαιουργεία: τα υγρά απόβλη-
τα της παραγωγικής διαδικασίας μετά από προ-
επεξεργασία που περιλαμβάνει λιποσυλλογή και 
καθίζηση ή άλλη ισοδύναμη επεξεργασία, δια-

τίθενται για υδρολίπανση ελαιώνων, με μέγιστο 
όγκο ετήσιας εφαρμογής τα 20 m³ ανά στρέμμα 
και για υδρολίπανση λοιπών δενδροκαλλιεργει-
ών εξαιρουμένων των εσπεριδοειδών, με μέγιστο 
όγκο ετήσιας εφαρμογής τα 20 m³ ανά στρέμ-
μα». Στο Παράρτημα II, μέρος Β, ενότητα Α, η 
πρόταση «Ως μέγιστος όγκος εφαρμογής διασπο-
ράς/υδρολίπανσης ορίζονται τα 8 m³/στρέμμα/
έτος για τους ελαιώνες και για τις λοιπές δενδρο-
καλλιέργειες» αντικαθίσταται από την πρόταση 
«Ως μέγιστος όγκος εφαρμογής διασποράς/υδρο-
λίπανσης ορίζονται τα 20 m³/στρέμμα/έτος για 
τους ελαιώνες και για τις λοιπές δενδροκαλλιέρ-
γειες εξαιρουμένων εσπεριδοειδών».

2) Στο Παράρτημα II, μέρος Α, η πρόταση: «Ει-
δικότερα η εδαφοδεξαμενή θα πρέπει να απέχει 

τουλάχιστον 300μ. από το όριο των οικισμών, 
από παρακείμενες οικίες, από τουριστικές ζώνες, 
από εθνικές οδούς ή από άλλες θεσμοθετημένες 
περιοχές ειδικού ενδιαφέροντος» αντικαθίσταται 
από την πρόταση: «Ειδικότερα η εδαφοδεξαμε-
νή θα πρέπει να απέχει τουλάχιστον 300μ. από 
το όριο των οικισμών, από τουριστικές ζώνες, από 
εθνικές οδούς ή από άλλες θεσμοθετημένες περιο-
χές ειδικού ενδιαφέροντος».

3) Στο Παράρτημα II, μέρος Β, ενότητα Β (απο-
θήκευση) ο όρος «αδειοδοτημένης ημερήσιας δυ-
ναμικότητας», όπου αυτός αναφέρεται, αντικα-
θίσταται με τον όρο «πραγματικής ημερήσιας 
δυναμικότητας» και προστίθεται το εδάφιο «Ως 
πραγματική ημερήσια δυναμικότητα για τις ανά-
γκες του παρόντος, νοείται η μέση ημερήσια δυ-

Ικανοποίηση από 
τους ελαιοτριβείς
Με ικανοποίηση υποδέχτηκε και ο 
Σύλλογος Ελαιοτριβέων νοµού Λέ-
σβου τις ανακοινώσεις του κυβερνη-
τικού στελέχους. Συγκεκριµένα, τόνι-
σε σε ανακοίνωσή του, ότι πλέον, τα 
ελαιοτριβεία που παράγουν υγρά από-
βλητα έχουν τη δυνατότητα µε απλές 
διαδικασίες να τα διασκορπίζουν σε 
γεωργική γη, εξασφαλίζοντας µε τον 
τρόπο αυτόν τη νοµιµοποίησή τους 
και συγχρόνως παρέχοντας νερό και 
λιπαντικά στοιχεία (κάλιο, άζωτο, 
φωσφόρο, οργανική ύλη) στα χωρά-
φια όπου θα διασκορπίζονται, µε απο-
τέλεσµα τη βελτίωση της απόδοσής 
τους. Γι΄ αυτό ακριβώς, η µέθοδος 
ονοµάζεται υδρολίπανση. Τα δε ελαι-
οτριβεία που επιλέγουν διφασική λει-
τουργία, µπορούν, χάρη στην περυ-
σινή ΚΥΑ, νόµιµα πλέον να στέλνουν 
τον ελαιοπυρήνα τους και σε άλλες 
µονάδες επεξεργασίας παραπροϊό-
ντων ελιάς, εκτός από τα κλασικά πυ-
ρηνελαιουργεία µε εκχυλιστήρες.

∆ειγµατοληψία ανά 100 στρέµµατα 
Συλλέγεται ένα σύνθετο δείγµα εδάφους, από 
5-10 διαφορετικές θέσεις ακολουθώντας 
πρωτόκολλα δειγµατοληψίας για κάθε 100 
στρέµµατα ενιαίας καλλιεργήσιµης έκτασης.

Αποστάσεις
Η εδαφοδεξαµενή 
θα πρέπει να απέχει 
τουλάχιστον 300µ. από το 
όριο των οικισµών,  
από τουριστικές ζώνες, 
από εθνικές οδούς ή από 
άλλες θεσµοθετηµένες 
περιοχές ειδικού 
ενδιαφέροντος.

Βασική λίπανση
Στις υποχρεώσεις των 
ελαιοτριβείων και η εκτίµηση 
της ετήσιας ποσότητας 
βασικής λίπανσης (Ν, P205 
και K20) που παρέχεται ανά 
στρέµµα µε υδρολίπανση.
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ναμικότητα παραγωγής ελαιολάδου της τελευ-
ταίας πενταετίας. Για νέες μονάδες ή μονάδες με 
χρόνο λειτουργίας μικρότερο των πέντε ετών ως 
πραγματική ημερήσια δυναμικότητα λαμβάνεται 
το 70% της ονομαστικής δυναμικότητας του συ-
νόλου του μηχανολογικού εξοπλισμού».

4) Στο Παράρτημα II, μέρος Β, ενότητα Γ ο 
όρος «Εδάφη με βάθος μεγαλύτερου του 0,5 μ.» 
καταργείται. Ομοίως, ο όρος «Εδάφη που δεν εί-
ναι γηγενώς επιβαρυμένα με βαρεά μέταλλα» κα-

ταργείται. Επίσης, ο όρος «Εδάφη με pH >5,6» 
αντικαθίσταται από τον όρο «Εδάφη με pH >5».
Ο όρος «Εδάφη με μικρές κλίσεις (<15%) ή δια-
μορφωμένα σε αναβαθμίδες, χωρίς επιφανειακές 
απορροές (υδραυλική αγωγιμότητα < 5 mm/h) 
και χωρίς επίδραση σε επιφανειακά ύδατα» αντι-
καθίσταται από τον όρο «Εδάφη με μικρές κλί-
σεις (<15%) ή διαμορφωμένα σε αναβαθμίδες, χω-
ρίς επιφανειακές απορροές και χωρίς επίδραση σε 
επιφανειακά ύδατα». Ο όρος «Εδάφη που δεν εί-
ναι πλούσια σε άλατα (αγωγιμότητα<4mS/cm)» 
αντικαθίσταται από τον όρο «Εδάφη που δεν εί-
ναι πλούσια σε άλατα».

5) Στο Παράρτημα II, μέρος Β, ενότητα Δ, πα-
ράγραφος Δ1 το εδάφιο: «Τιμές/συγκεντρώσεις 
των παρακάτω παραμέτρων των υγρών αποβλή-
των μετά την προεπεξεργασία: Αιωρούμενα στε-
ρεά ………. Νάτριο» καταργείται.

6) Στο Παράρτημα II, μέρος Β, ενότητα Δ, 
παράγραφος Δ1 το εδάφιο: «Υπολογισμός της 
ετήσιας ποσότητας βασικής λίπανσης (Ν, P205 
και K20) που παρέχεται ανά στρέμμα με υδρο-
λίπανση» αντικαθίσταται με το εδάφιο: «Εκτί-
μηση της ετήσιας ποσότητας βασικής λίπανσης 
(Ν, P205 και K20) που παρέχεται ανά στρέμ-
μα με υδρολίπανση».

7) Στο Παράρτημα II, μέρος Β, ενότητα Δ, πα-
ράγραφος Δ2 το εδάφιο: «Απόσπασμα ορθο-
φωτοχάρτη ή τοπογραφικό διάγραμμα ή τοπο-
γραφικό σκαρίφημα ….. 500μ. από την περιοχή 
ενδιαφέροντος» καταργείται.

8) Στο Παράρτημα II, μέρος Β, ενότητα Δ, πα-
ράγραφος Δ3 το εδάφιο: «Αποτελέσματα εργα-
στηριακών αναλύσεων των παρακάτω εδαφικών 
παραμέτρων: -Μηχανική σύσταση του δείγματος 
εδάφους ………. pH» αντικαθίσταται από το εδά-
φιο: «Αποτελέσματα εργαστηριακών αναλύσεων 
των παρακάτω εδαφικών παραμέτρων: α) Οργα-
νικός άνθρακας, β) αλατότητα και γ) pH».

9) Στο Παράρτημα II, μέρος Β, ενότητα Δ, πα-
ράγραφος Δ3 η πρόταση: «Για τη διεξαγωγή των 
ανωτέρω εδαφολογικών αναλύσεων λαμβάνεται 
ένα σύνθετο δείγμα εδάφους ανά 25 στρέμματα 
της ίδιας χαρτογραφικής ενότητας, όπως περι-
γράφεται στην ενότητα Ε» αντικαθίσταται από 
την πρόταση: «Για τη διεξαγωγή των ανωτέρω 
εδαφολογικών αναλύσεων λαμβάνεται ένα σύν-
θετο δείγμα εδάφους ανά 100 στρέμματα ενιαίας 
καλλιεργήσιμης έκτασης ελαιώνων ή/και λοιπών 
δενδροκαλλιεργειών (εξαιρουμένων των εσπερι-
δοειδών), όπως περιγράφεται στην ενότητα Ε». 
Το τελευταίο εδάφιο της Δ3 «Οι πληροφορίες 
της παραγράφου Δ3 δύνανται να χρησιμοποιη-
θούν από περισσότερα του ενός ελαιουργεία που 
διαθέτουν τα ΥΑΕ τους στη συγκεκριμένη χαρ-
τογραφική ενότητα» αντικαθίσταται ως εξής: 
«Οι πληροφορίες της παραγράφου Δ3 δύνα-

Σε περίπτωση που για κάποιες παραµέτρους 
δεν παρατηρούνται µεταβολές µεγαλύτερες 
του 10% από έτος σε έτος, είναι δυνατόν 
-όπως ορίζει η σχετική απόφαση-οι 
αναλύσεις να πραγµατοποιούνται ανά δύο 
έτη και σε περίπτωση που µετά από τετραετία 
µια παράµετρος δεν έχει µεταβληθεί 
περισσότερο από 10% ανά τρία έτη.
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νται να χρησιμοποιηθούν από περισσότερα του 
ενός ελαιουργεία που διαθέτουν τα ΥΑΕ τους 
στη δειγματισθείσα έκταση και μόνο για εκτάσεις 
που εμπίπτουν σ’ αυτή».

10) Ομοίως, στο Παράρτημα II, μέρος Β, ενό-
τητα Ε, η πρόταση: «Η δειγματοληψία γίνεται ως 
εξής: Συλλέγεται ένα σύνθετο δείγμα εδάφους, 
που θα προέρχεται από 5-10 διαφορετικές θέ-
σεις ακολουθώντας σχετικά πρωτόκολλα δειγμα-
τοληψίας για κάθε 25 στρέμματα της ίδιας χαρ-
τογραφικής ενότητας» αντικαθίσταται από την 
πρόταση: «Η δειγματοληψία γίνεται ως εξής: 
Συλλέγεται ένα σύνθετο δείγμα εδάφους, που θα 
προέρχεται από 5-10 διαφορετικές θέσεις ακο-
λουθώντας σχετικά πρωτόκολλα δειγματοληψίας 
για κάθε 100 στρέμματα ενιαίας καλλιεργήσιμης 
έκτασης ελαιώνων ή/και λοιπών δενδροκαλλιερ-
γειών (εξαιρουμένων των εσπεριδοειδών)».

11) Στο Παράρτημα II, μέρος Β, ενότητα Ε, το 
εδάφιο: «Μία φορά ετησίως, περίπου ένα μήνα 
μετά τη διασπορά των αποβλήτων για τις ανάγκες 
παρακολούθησης και από το ίδιο σημείο από το 
οποίο ελήφθη το αρχικό δείγμα της τεχνικής έκ-
θεσης.» αντικαθίσταται από το εδάφιο: «Και μία 
φορά ετησίως, έως το τέλος Μαΐου, για τις ανά-
γκες παρακολούθησης και από το ίδιο σημείο από 
το οποίο ελήφθη το αρχικό δείγμα της τεχνικής 
έκθεσης.».

12) Στο Παράρτημα II, μέρος Β, ενότητα ΣΤ, το 
εδάφιο: «Ηλεκτρική αγωγιμότητα …… pH» αντι-
καθίσταται από το εδάφιο: «α) Οργανικός άνθρα-
κας β) αλατότητα και γ) pH».

13) Στο Παράρτημα ΙΙ, μέρος Β, ενότητα ΣΤ, το 

εδάφιο: «Σε περίπτωση που για κάποιες παραμέ-
τρους δεν παρατηρούνται μεταβολές μεγαλύτερες 
του 5% από έτος σε έτος, είναι δυνατόν οι αναλύ-
σεις να πραγματοποιούνται ανά δύο έτη και σε πε-
ρίπτωση που μετά από πενταετία μια παράμετρος 
δεν έχει μεταβληθεί περισσότερο από 5% ανά 
τρία έτη» αντικαθίσταται από το εδάφιο: «Σε πε-
ρίπτωση που για κάποιες παραμέτρους δεν παρα-
τηρούνται μεταβολές μεγαλύτερες του 10% από 
έτος σε έτος, είναι δυνατόν οι αναλύσεις να πραγ-
ματοποιούνται ανά δύο έτη και σε περίπτωση που 
μετά από τετραετία μια παράμετρος δεν έχει με-
ταβληθεί περισσότερο από 10% ανά τρία έτη».

14) Στο Παράρτημα II, μέρος Β η πρόταση: 
«Για την εφαρμογή της μεθόδου αυτής, ο φορέας 
της δραστηριότητας υποβάλλει προς γνωστοποί-
ηση στην Αδειοδοτούσα αρχή τεχνική έκθεση, σε 
τρία αντίτυπα, η οποία συντάσσεται και υπογρά-
φεται από γεωπόνο ή γεωλόγο Π.Ε. εγγεγραμ-
μένο στο ΓΕΩΤΕΕ ή Τεχνολόγο Γεωπόνο-από-
φοιτο τμημάτων Τ.Ε.Ι. Φυτικής Παραγωγής, 
Ο.Ε.Κ.Α., Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσε-
ων και Βιολογικής Γεωργίας» αντικαθίσταται από 
την πρόταση: «Για την εφαρμογή της μεθόδου 

αυτής, ο φορέας της δραστηριότητας υποβάλλει 
προς γνωστοποίηση στην Αδειοδοτούσα αρχή τε-
χνική έκθεση, σε τρία αντίτυπα, η οποία συντάσ-
σεται και υπογράφεται από γεωπόνο ή γεωλόγο 
Π.Ε. εγγεγραμμένο στο ΓΕΩΤΕΕ ή Τεχνολόγο 
Γεωπόνο- απόφοιτο τμημάτων Τ.Ε.Ι. Φυτικής 
Παραγωγής, Θ.Ε.Κ.Α.,Διοίκησης Γεωργικών Εκ-
μεταλλεύσεων και Βιολογικής Γεωργίας».

15) Στο Παράρτημα II, μέρος Β ο όρος: «Ειδι-
κά για την ελαιοκομική περίοδο 2016-2017 ο φο-
ρέας δύναται να υποβάλλει την τεχνική έκθεση ως 
30 Ιουνίου 2017» αντικαθίσταται ως εξής «Ει-
δικά για την ελαιοκομική περίοδο 2017-2018 ο 
φορέας δύναται να υποβάλλει την τεχνική έκθε-
ση ως 30 Ιουνίου 2018, για την ολοκλήρωση των 
διατυπώσεων που απαιτούνται για τη νόμιμη λει-
τουργία του. Έως τότε, για τη νόμιμη λειτουργία 
του, ο φορέας υποχρεούται να προσκομίσει στην 
αδειοδοτούσα αρχή κατάλογο των αγροτεμαχίων 
στα οποία θα γίνει διάθεση των υγρών αποβλήτων 
ελαιοτριβείων, συνοδευόμενο με τις αντίστοιχες 
υπεύθυνες δηλώσεις των παραγωγών για την πα-
ραχώρηση των συγκεκριμένων αγροτεμαχίων για 
εφαρμογή υδρολίπανσης με ΥΑΕ και να βεβαιώ-
σει με υπεύθυνη δήλωση την ύπαρξη εγκαταστά-
σεων αποθήκευσης των υγρών αποβλήτων».

Άρθρο 2
Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η υπ’ 
αριθμ. Φ.15/4187/266/2012 (Β’ 1275) κοι-
νή απόφαση «Καθορισμός Πρότυπων Πε-
ριβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ), κατά 
κλάδο δραστηριότητας στην Άδεια Εγκατά-
στασης-Λειτουργίας, για τις δραστηριότητες 
που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νόμου 
3982/2011 και κατατάσσονται στη Β κατηγο-
ρία του Άρθρου 1 του νόμου 4014/2011».

Η εδαφοδεξαµένη πρέπει να απέχει 
κατ’ ελάχιστον 300 µέτρα από οικισµό.
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Τ
ο κλάδεµα είναι ίσως η σπουδαι-
ότερη σε σχέση µε όλες τις άλ-
λες καλλιεργητικές εργασίες 
στην ελιά, δεδοµένου ότι από αυ-

τό εξαρτάται σε πολύ µεγάλο βαθµό η καρ-
ποφορία και η µακροζωία των ελαιόδε-
ντρων. Για το λόγο αυτό ο κλαδευτής, ότι 
κι αν είναι, επιστήµονας, τεχνίτης ή γεωρ-
γός, πρέπει να γνωρίζει καλά τη φυσιολογία 
της ελιάς για να αφαιρεί µε το κλάδεµα αυτό 
που πρέπει κι όχι αυτό που βολεύει.
Βασικός σκοπός του κλαδέµατος είναι να 
εξασφαλίσει και να διατηρήσει το ισοζύγι-
σµα ανάµεσα στο ριζικό σύστηµα και την 
κόµη του δέντρου και µπορεί να γίνει κατά 
τη συγκοµιδή ή να αρχίσει µετά από αυτή. 
Σε κάθε περίπτωση πρέπει να αποφεύγεται 
την εποχή που έχουν αρχίσει να κινούνται οι 
χυµοί γιατί οι πληγές επουλώνονται δύσκο-
λα καθώς πρέπει να αποφεύγεται πριν τους 
χειµωνιάτικους µήνες στις περιοχές που πέ-
φτουν εύκολα πάγοι.
Οι στόχοι του κλαδέµατος είναι διαφορε-
τικοί ανάλογα µε την ηλικία των δέντρων. 
Σε νεαρή ηλικία αποσκοπεί στη διαµόρφω-
ση της κόµης του δέντρου, στα ενήλικα κα-
λείται να δηµιουργήσει µια ισορροπία µετα-
ξύ βλαστήσεως και καρποφορίας ενώ στα 
γέρικα το κλάδεµα αποσκοπεί στην ανανέ-
ωση της ελιάς. Πιο αναλυτικά, οι στόχοι εί-
ναι οι εξής: 
1 ∆ιαµόρφωση σκελετού.
2 Το ισοζύγιο µεταξύ βλάστησης, ζώνης 
καρποφορίας και ριζικού συστήµατος.
3 Αφαίρεση προσβεβληµένων βλαστών 
και καρπών.
4 Αύξηση άµεσου φωτισµού και αερισµού 
(προσοχή στα εγκαύµατα).
5 Η ελαχιστοποίηση της µη παραγωγικής 
περιόδου.
6 Η παράταση της περιόδου σταθερής από-
δοσης του φυτού.
7 Η αύξηση της παραγωγής και της διευ-
κόλυνσης της συλλογής.
8 Η εξοικονόµηση υγρασίας, που είναι πε-
ριοριστικός παράγοντας σε ξερικούς ελαι-
ώνες.

Α. Κλάδεµα µορφώσεως
Με το κλάδεµα αυτό δίνουµε στην ελιά ένα 
ορισµένο σχήµα, ουσιαστικά διαµορφώνου-
µε έναν ανθεκτικό σκελετό που θα ανταπο-
κρίνεται στις απαιτήσεις µας και το οποίο 
δεν έχει σε τίποτα να κάνει µε την εµφάνι-
ση του δέντρου, αλλά µε την ικανοποιητική 
υγεία του και την κανονική καρποφορία του. 
Το κλάδεµα αυτό γίνεται τα πρώτα χρόνια.

Ελεύθερο κύπελλο Για τη διαµόρφωση 
στο σχήµα αυτό, τα δενδρύλλια κόβονται σε 

ύψος 80-160 εκ. από το έδαφος κατά τη µε-
ταφύτευση. Την πρώτη χρονιά, επιδιώκεται η 
δηµιουργία πλάγιων βλαστών σε κανονικές 
αποστάσεις γύρω από τον κεντρικό βλαστό.

Χαµηλό κύπελλο Η διακλάδωση των 
βραχιόνων γίνεται από πολύ χαµηλά, στα 
30-40 εκ. από το έδαφος.

Θαµνώδες σχήµα ∆εν γίνεται καµία επέµ-
βαση κλαδέµατος στα πρώτα 5-6 χρόνια και 
µετά αφαιρούνται µόνο οι καχεκτικοί βλαστοί 
και οι κορυφές που υπερβαίνουν σε ύψος τα 
3 µέτρα. Το θαµνώδες σχήµα έχει ορισµένα 
σηµαντικά πλεονεκτήµατα για εντατική 
καλλιέργεια:
● Τα δένδρα µπαίνουν γρηγορότερα στην 
καρποφορία.
● ∆ίνουν µεγαλύτερη µέση στρεµµατική 
απόδοση σε σύγκριση µε άλλα σχήµατα.
● Κάνουν δυνατή τη συγκοµιδή χωρίς σκά-
λες, µειώνοντας έτσι το κόστος.

Τόσο το θαµνώδες όσο και το χαµηλό κύ-
πελλο έχουν το µειονέκτηµα ότι δυσχεραί-
νουν τη µηχανική καλλιέργεια του εδάφους 
και επίσης κάνουν σχεδόν αδύνατη τη συλ-
λογή του ελαιοκάρπου από το έδαφος. Ένα 
βελτιωµένο χαµηλό σχήµα, χωρίς τα µειο-
νεκτήµατα αυτά, είναι το χαµηλό κυλινδρι-
κό µε µονό κορµό και χαµηλή διακλάδω-
ση κόµης.
Για τις ελληνικές κλιµατικές συνθήκες πρέ-
πει να προτιµάται το ηµισφαιρικό σχήµα µε 
το οποίο δίνουµε στο δέντρο το σχήµα της 
ανοιχτής οµπρέλας. Στο ηµισφαιρικό σχήµα 
αφαιρούνται οι λαίµαργοι βλαστοί, εφόσον 
µε την αφαίρεσή τους δεν δηµιουργείται κε-
νό. Εάν δηµιουργείται κενό, κορυφολογού-
νται προκειµένου να βλαστήσουν πλάγιοι 
κλάδοι. Ακόµα, σε περίπτωση που τα εξω-
τερικά πλάγια κλαδιά είναι πολύ πυκνά πρέ-
πει να αφαιρούνται για να εισέρχεται περισ-
σότερος αέρας και φως.

Β. Κλάδεµα καρποφορίας
Μετά το πέρασµα από τη νεαρή ηλικία στην 
ενήλικη ζωή, το ελαιόδεντρο απαιτεί εφαρ-
µογή κλαδέµατος καρποφορίας. Με το κλά-
δεµα θέλουµε να µεταφερθούν τα φωτο-
συνθετικά προϊόντα στους καρπούς. Πριν 
την όποια επέµβαση, είναι απαραίτητη η 
γνώση του τρόπου που καρποφορεί. Η ελιά 
καρποφορεί σε βλαστούς του προηγούµε-
νου έτους. Η καρποφόρα επιφάνεια βρίσκε-
ται σε µία ηµισφαιρική ζώνη, που περιβά-
λει την περιφέρεια του δένδρου σε βάθος 
60-90 εκ. Πολύ ζωηροί βλαστοί δεν είναι 
καρποφόροι (έχουν µόνο βλαστοφόρους 
οφθαλµούς), ενώ οι αδύνατοι βλαστοί δί-

ΒΛΑΣΤΟΙ ΜΕΤΡΙΟΥ 
ΜΗΚΟΥΣ Ο ΣΚΟΠΟΣ 
ΣΤΟ ΚΛΑ∆ΕΜΑ 
ΚΑΡΠΟΦΟΡΙΑΣ 

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΛΑΙΜΑΡΓΟΙ, 
ΑΦΗΝΟΥΜΕ ΜΟΝΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ
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νουν ελάχιστους καρπούς. Για το λόγο αυ-
τό, σκοπός του κλαδέµατος καρποφορίας 
είναι η δηµιουργία βλαστών µέτριου µή-
κους και η διατήρηση της καρποφόρας ζώ-
νης σε καλή ζωηρότητα και µε καλό φωτι-
σµό. Αυτό επιτυγχάνεται αποµακρύνοντας 
βλαστούς που επικαλύπτονται και που βαί-
νουν προς το εσωτερικό καθώς και λαί-
µαργους (αφήνουµε µόνο αντικαταστάτες).

Προστατευµένο το κεντρικό ξύλο
Γενικά, προσπαθούµε να κάνουµε πα-
ραγωγικούς βλαστούς µέτριας ζωηρό-
τητας 20-50 εκ. καρατοµώντας τα ψη-
λά σηµεία, αλλά κρατώντας 
το κεντρικό ξύλο προστατευ-
µένο από το έντονο φως του 
ήλιου που µπορεί να δηµιουρ-
γήσει εγκαύµατα και φανερώ-
νουµε όσο το δυνατόν περισ-
σότερα φύλλα.
Οι παραπάνω στόχοι είναι δύ-
σκολο να επιτευχθούν σε πυ-
κνά φυτεµένα δέντρα που 
σκιάζονται το ένα από το άλ-
λο. Στην περίπτωση αυτή, η 
καρποφόρα ζώνη περιορί-
ζεται στις κορυφές των δέν-
δρων και σε κάποια σηµεία 
προς τη νότια πλευρά τους 
που τα βλέπει ο ήλιος. Στα δέ-

ντρα αυτά, όταν κόβονται οι κορυφές για 
χαµήλωµα των δένδρων, µειώνεται πολύ 
η απόδοσή τους γιατί αφαιρείται σηµαντι-
κό µέρος της καρποφόρας επιφάνειας.
Στα παραγωγικά δέντρα, τα οποία είναι 
καλοκλαδεµένα και χαµηλά, συνιστάται να 
γίνεται κάθε χρόνο ένα µέτριο (όχι αυστη-
ρό) κλάδεµα καρποφορίας, µε αφαίρεση 
των πυκνών και νεκρών κλαδίσκων από 
την καρποφόρο ζώνη, επειδή µε την πά-
ροδο του χρόνου η ζώνη αυτή έχει την τά-
ση να πυκνώνει και να γεµίζει µε µικρούς 
βλαστούς.
Κάνοντας το παραπάνω κλάδεµα, βελτιώ-
νεται το µήκος των βλαστών και εξασφα-

λίζεται καλός φωτισµός στην καρποφόρα 
ζώνη. Το κλάδεµα αυτό πρέπει να είναι αυ-
στηρότερο σε δένδρα που αναπτύσσονται 
σε άγονα και ξηρά εδάφη, ώστε να περιο-
ρίζεται η φυλλική επιφάνεια και να εξοικο-
νοµούνται θρεπτικά στοιχεία και νερό για τη 
νέα καρποφόρα βλάστηση.
Αντίθετα, σε δέντρα που αναπτύσσονται σε 
γόνιµα εδάφη, ή που λιπαίνονται και αρδεύ-
ονται, το κλάδεµα δεν πρέπει να είναι αυ-
στηρό, επειδή υπάρχει επάρκεια θρεπτικών 
στοιχείων και νερού τόσο για την υπάρχου-
σα καρποφορία, όσο και για τη δηµιουργία 
της νέας καρποφόρας βλάστησης. Στην τε-
λευταία αυτή περίπτωση, το αυστηρότερο 
κλάδεµα δίνει λαίµαργους βλαστούς που 
αργούν να µπουν σε καρποφορία.

Βελτιώνει το µέγεθος της ελιάς
Το κλάδεµα καρποφορίας στις επιτραπέ-
ζιες ποικιλίες, αν γίνει σωστά, µπορεί να 
βελτιώσει το µέγεθος των καρπών. Για το 
σκοπό αυτό συνιστάται καλύτερα να γίνε-
ται στις χρονιές υπερβολικής καρποφορί-
ας αραίωση καρποφόρων κλαδίσκων λί-
γο µετά την καρπόδεση. Συνοψίζοντας, τα 
σηµεία στα οποία πρέπει να δώσει έµφαση 
ο κλαδευτής, είναι τα εξής:
1. Πριν κλαδέψουµε κάνουµε µια νοητή 
προσέγγιση κλαδέµατος.
2. Καλό είναι ο ίδιος κλαδευτής να κάνει 
το κλάδεµα κάθε χρόνο και να γνωρίζει το 
ιστορικό των δέντρων και ακόµη καλύτερα 
να είναι κλαδευτής ο ιδιοκτήτης.
3. Η ύπαρξη και τα είδη των λαίµαργων 
είναι ο τρόπος που η ελιά προσπαθεί να µας 
µιλήσει και ανάλογα µε τον τρόπο καλλι-
έργειας, τις δυνατότητες του εδάφους και 
της κατάστασης του φυτού εµείς πρέπει να 
ανταποκριθούµε.
4. Λαµβάνουµε υπόψη τον τρόπο καλλι-
έργειας και κυρίως λίπανση και άρδευση.
5. Χρυσός κανόνας, τα δέντρα που λιπαί-
νονται και ποτίζονται δεν τα κλαδεύουµε 

πολύ κατά τη συλλογή 
ούτε τους πρώτους µή-
νες του χειµώνα. Αυτό 
γίνεται διότι τα θρεπτικά 
συστατικά κατευθύνο-
νται στα φύλλα και εκεί 
θα µεταµορφωθούν σε 
τέτοια µορφή που να 
µπορούν να χρησιµο-
ποιηθούν από το φυτό. 
Εάν η κόµη είναι µικρή 
και αυστηρά κλαδεµέ-
νη τότε δεν µπορεί να 
γίνει µετατροπή αυτών 
των συστατικών από το 
δέντρο, µεγάλο µέρος 
αυτών πάνε χαµένα και 

Το κλάδεµα γίνεται αµέσως µετά τη συγκοµιδή και πριν από την έναρξη εκπτύξεως νέας βλάστησης. 
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θα οδηγηθούµε σε έντονη βλαστοµανία µε 
πολλούς λαίµαργους και ακαρπία.

Εφαρµόζουµε: Ελαφρύ κλάδεµα όταν 
ο µέσος όρος µήκους βλαστών της προ-
ηγούµενης χρονιάς είχε µήκος βλαστών 
µεγαλύτερους από 30 εκ. Στο ελαφρύ 
κλάδεµα αφαιρούµε το 1/6 του δέντρου.
Μέτριο όταν το µήκος των βλαστών ήταν 
15 -30 εκ. Στο µέτριο κλάδεµα αφαιρού-
µε 1/3 έως ¼ του δέντρου.
Αυστηρό ορίζεται το κλάδεµα που αφαι-
ρούµε πάνω από το 50% του δένδρου και 
το µήκος των βλαστών είναι κάτω από 
15 εκ. Έντονα αβαθή, πετρώδη και άγο-
να εδάφη έχουν δέντρα µε µικρό ριζικό 
σύστηµα άρα η αναλογία φυλλώµατος 
ρίζας πρέπει να διατηρείται αφαιρώντας 
φύλλα, αλλιώς έχουµε απορρόφηση των 
λίγων θρεπτικών απότην κόµη και οδη-
γούµαστε σε µειωµένη καρποφορία.

Ξεκινώντας το κλάδεµα 
Αρχικώς εντοπίζουµε µπαίνοντας κάτω από 
το δέντρο και αφαιρούµε τα άρρωστα και 
προσβεβληµένα τµήµατα που προκαλού-

νται από ασθένειες όπως το κυκλοκόνιο, το 
λεκάνιο, καρκίνωµα ή και από τροφοπενίες 
καλίου ή βορίου ιδίως µετά από έντονα 
παραγωγικές χρονιές, κάνοντάς τα υγιή και 
µειώνοντας έτσι τον κίνδυνο µολύνσεων. 
Τα αρρώστα τµήµατα απορροφούν από το 
δέντρο πιο πολλά θρεπτικά συστατικά και 
χυµούς στην προσπάθειατους να επανέλ-
θουν σε φυσιολογική κατάσταση και αυτό 
στερεί θρεπτικά συστατικά από σηµεία που 
θέλουµε να κατευθυνθούν.
Ο αριθµός των βλαστών που αποµακρύ-
νονται εξαρτάται από το βαθµό καρποφο-
ρίας του δέντρου. Εάν αυτό καρποφόρη-
σε επαρκώς, τότε κόβονται όλοι οι διετείς 
βλαστοί που δεν έδωσαν καρπό και γίνε-
ται αποµάκρυνση των βλαστών που καρ-

ποφόρησαν κατά 50%. Σε κάθε περίπτω-
ση η εφαρµογή του συνόλου ή µέρους των 
παραπάνω επεµβάσεων θα εξαρτηθεί από 
την εικόνα του ελαιώνα, τις ικανότητες των 
κλαδευτών και την εκτίµηση του κόστους 
κλαδέµατος.

Γ. Κλάδεµα ανανέωσης
Η ελιά έχει την ικανότητα να αναβλαστά-
νει από οποιοδήποτε σηµείο του ξύλου της 
µετά από κοπή και αυτό το χαρακτηριστικό 
είναι που της δίνει τη γνωστή µακροζωία 
της. Για το λόγο αυτό, είναι δυνατή η ανα-
νέωση γερασµένων δέντρων, δέντρων 
που η παραγωγή είναι µικρή σε ποσότητα 
ή που και ακόµα το µέγεθος του καρπού 
έχει µικρύνει σηµαντικά, καθώς επίσης και 
η αποκατάσταση δένδρων που ζηµιώθη-
καν από παγετό, ασθένεια η φωτιά.
Γερασµένα, χαµηλής παραγωγικότητας 
δέντρα, ανανεώνονται µε κόψιµο του 
κορµού χαµηλά ή στο σηµείο διακλά-
δωσης (σταυρός).

Για µερική ανανέωση ή περιορισµό της 
κόµης σε πυκνοφυτεµένα δένδρα που 
σκιάζονται, το κόψιµο γίνεται στους βρα-
χίονες ή στις πρώτες διακλαδώσεις τους 
σε ανάλογο ύψος. Στα σηµεία κοπής 
αναπτύσσονται λαίµαργοι από τους οποί-
ους επιλέγονται οι καταλληλότεροι για 
το σχηµατισµό του νέου σκελετού του 
δένδρου. Το δέντρο µπαίνει πάλι σε καρ-
ποφορία µετά από 3-5 χρόνια.
Για την αποκατάσταση δένδρων που 
επλήγησαν από παγετό, τα δένδρα αφή-
νονται για ένα χρόνο, ώστε να εκδηλω-
θεί η πραγµατική έκταση της ζηµιάς. Από 
τους νέους βλαστούς που στο µεταξύ εκ-
πτύσσονται, θα σχηµατιστούν οι νέοι κλά-
δοι του δέντρου, ενώ αφαιρούνται όλα τα 
κατεστραµµένα µέρη. Η ύπαρξη και τα είδη 
των λαίµαργων είναι ο τρόπος που η ελιά 
προσπαθεί να µας µιλήσει και ανάλογα µε 
τον τρόπο καλλιέργειας, τις δυνατότητες 
του εδάφους και της κατάστασης του φυ-
τού εµείς πρέπει να ανταποκριθούµε.

Το αποτυχηµένο κλάδεµα εξασθενεί το δέντρο άδικα, δηµιουργεί περιττές τοµές που αποτελούν 
δυνητικές εστίες µολύνσεων, καθώς και εγκαύµατα, ενώ δεν αποκλείεται πιθανή ακαρπία.
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Elαιόλαδο

KYKLOPAS EXTRA VIRGIN 
OLIVE OIL

Το πολυβραβευµένο ελαιόλαδο µιας µικρής, 
οικογενειακής επιχείρησης από την Μάκρη 

Αλεξανδρούπολης έχει ήδη δηµιουργήσει το 
δικό του κοινό. Το ελαιόλαδο «Κύκλωπας» που 

µπήκε φέτος στη λίστα µε τα 50 καλύτερα έξτρα 
παρθένα του κόσµου, πήρε το όνοµά του από τη 

σπηλιά του Κύκλωπα του Οµήρου, κοντά στην 
οποία βρίσκεται το ελαιοτριβείο της επιχείρησης.

Προτάσεις γευστικών εµπειριών 

Τέσσερις προτάσεις για καταναλωτές οι 
οποίοι αναζητούν την ποιότητα στο έξτρα 
παρθένο ελαιόλαδο που αγοράζουν φιλοξενεί 
σήµερα στις σελίδες του το περιοδικό «Ελαίας 
Καρπός-El». Πρόκειται ως επί το πλείστον για 
προϊόντα ποιοτικά, µε κύριο χαρακτηριστικό 
τους, το γεγονός ότι προέρχονται από µικρούς 
ελαιοπαραγωγούς

ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΜΠΙΚΑ
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ΛΑΚΩΝΙΖΕΙΝ 
ULTRA PREMIUM 
EXTRA VIRGIN 
OLIVE OIL
Από την αρχαία γη της 
Λακωνίας καρπός που 
παράγει το «Λακωνίζειν». 
Ένα εξαιρετικό παρθένο 
ελαιόλαδο υψηλής 
ποιότητας και θρεπτικής 
αξίας, από µια οικογενειακή 
επιχείρηση µε µακρά 
παράδοση στην ελαιοκοµία.

ATHERMON 
EXTRA VIRGIN 

OLIVE OIL
Από την οικογένεια 

Μπροδήµα το «Άθερµον», 
ένα έξτρα παρθένο 

ελαιόλαδο ανωτέρας 
κατηγορίας, µε την 

παραδοσιακή τεχνική στην 
εύφορη γη της Αργολίδας.

OLY EXTRA 
VIRGIN OLIVE OIL
Από τη διάσηµη γη της 
Ολυµπίας το έξτρα παρθένο 
της Olympian Green του 
Χρήστου Τάγαρη, που 
διαθέτει και ελαιοτριβείο 
στη Ζαχάρω. Το άκρως 
παραδοσιακό αυτό προϊόν 
της ηλειακής γης εξάγεται, 
ενώ στην Ελλάδα διατίθεται 
µέσω της αλυσίδας σούπερ 
µάρκετς Θανόπουλος.
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Η 
Ελλάδα φιλοξενεί για τρίτη 
συνεχή χρονιά το διεθνή 
διαγωνισμό «Athena», ο 
οποίος φέτος οργανώνεται 
στους Δελφούς. Το «Ελαίας 

Καρπός-El» μίλησε με τη διευθύντρια του 
διαγωνισμού, Μαρία Κατσούλη, διαπιστευ-
μένη γευσιγνώστρια ελαιολάδου. 

∆ΕΛΦΟΙ�ΦΩΚΙ∆Α
ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Προστατευόµενος ελαιώνας της Ουνέσκο 

Ένας από τους στόχους του «Athena» 
είναι η ανάδειξη των ελαιοπαραγωγικών 
περιοχών της χώρας μας και των γηγε-
νών ποικιλιών ελιάς. Για το λόγο αυτό 
επιλέξαμε ο διαγωνισμός να οργανώνεται 
κάθε χρόνο σε μία διαφορετική ελαιοπα-
ραγωγική περιοχή της χώρας. Η ταύτιση 
της εκάστοτε περιοχής με το διαγωνισμό 
προβάλλεται μέσα από την ιστοσελίδα μας 
σε ολόκληρο τον κόσμο, ενώ οι κριτές που 
φέρνουμε από το εξωτερικό αποκτούν 
υπερπολύτιμες εμπειρίες από την επίσκε-
ψή τους και στη συνέχεια γίνονται κατά 
κάποιο τρόπο πρεσβευτές της περιοχής 
αυτής στις χώρες τους. Έτσι, μετά την 

Αθήνα που δικαιωματικά φιλοξένησε 
την πρώτη διοργάνωση το 2016 και τη 
Μεσσηνία πέρυσι, για φέτος επιλέχθηκαν 
οι Δελφοί, μια περιοχή παγκόσμιας εμβέ-
λειας, τόσο ιστορικά όσο και πολιτισμικά. 
Η ευρύτερη περιοχή διαθέτει έναν από 
τους ιστορικούς ελαιώνες της Ελλάδας, 
τμήμα του οποίου προστατεύεται από την 
Ουνέσκο ως μνημείο παγκόσμιας πολιτι-
στικής κληρονομιάς. Μάλιστα, ο ελαιώνας 
βασίζεται σε μία σπουδαία ποικιλία, της 
Αμφίσσης, που θεωρείται ιδιαίτερα ανερ-
χόμενη για την παραγωγή ελαιολάδου. 

ΚΥΡΟΣ�ΑΠΟ∆ΟΧΗ
ΧΤΙΖΕΙ ΤΗ ΦΗΜΗ ΤΟΥ 
Αυξάνεται ο ανταγωνισµός διεθνώς

Η χώρα μας, αν και κατέχει την τρίτη θέση 
στην παγκόσμια παραγωγή ελαιολάδου, 
δεν απολαμβάνει ανάλογα οφέλη φήμης 
έναντι άλλων χωρών. Ωστόσο, ένα είναι 
βέβαιο: όσο η φήμη του διαγωνισμού 
«Athena» θα εδραιώνεται παγκοσμίως, 
τόσο το ελληνικό ελαιόλαδο θα αποκτά πε-
ρισσότερο κύρος και αποδοχή στη διεθνή 
αγορά. H επιτυχία του «ΑΤΗIOOC» είναι 
άρρηκτα συνδεδεμένη με την αύξηση της 

φήμης και βέβαια των πωλήσεων του ελ-
ληνικού ελαιολάδου στις διεθνείς αγορές 
και συμβάλλει καθοριστικά σε αυτές.
Αρχικά, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι 
να χτίσουμε σταδιακά τη φήμη και την 
αξιοπιστία του διαγωνισμού επάνω σε γερές 
βάσεις μέσα από την άρτια οργάνωση και 
τη συγκρότηση κριτικών επιτροπών με 
διεθνώς αναγνωρισμένους και έμπειρους 
δοκιμαστές-κάτι που έως τώρα έχουμε 
πετύχει. Έπεται στους στόχους η σταδιακή 
αύξηση των δειγμάτων από όσο το δυνατόν 
περισσότερες χώρες. Η περσινή διοργάνωση 
δεν αύξησε μόνο τα δείγματά της σε σύγκρι-
ση με την πρώτη, αλλά αύξησε δραματικά τη 
συμμετοχή και την εμπιστοσύνη των ξένων 
ελαιοπαραγωγών. Ανάμεσά τους ήταν και 
πολλοί «σταρ» του παγκόσμιου ελαϊκού 
στερεώματος (π.χ. Paolo
Bonomelli όπως φαίνεται στη φωτογραφία), 
τα ελαιόλαδά των οποίων βραβεύονται 
συστηματικά στους κορυφαίους διεθνείς 
διαγωνισμούς. Στόχος μας φέτος είναι να 
ξεπεράσουμε τον περσινό αριθμό συμμετο-
χών, που ανήλθε στα 295 δείγματα. 
Να σημειωθεί ότι στο διαγωνισμό μπορούν 
να λάβουν μέρος έξτρα παρθένα ελαιόλαδα 
από όλες τις χώρες του κόσμου, καθώς και 

Μαρία Κατσούλη  

«Οι κριτές αναζητούν 
καθαρές γεύσεις»
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αρωματισμένα έξτρα παρθένα ελαιόλαδα 
που δοκιμάζονται ξεχωριστά. Βασική προ-
ϋπόθεση είναι να είναι όλα τυποποιημένα 
και εμπορεύσιμα.

ΒΑΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 65/100
ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΑ
Κοσµήµατα για τις φιάλες ελαιολάδου

Ο διαγωνισμός απονέμει μετάλλια ανάλογα 
με το μέσο όρο της βαθμολογίας των 5 
κριτών κάθε επιτροπής, ξεκινώντας από τη 
βαθμολογία του 65/100. Η βράβευση των 
ελαιολάδων πιστοποιείται με διπλώματα, 
με αληθινά μετάλλια που μπορούν να 
κοσμήσουν τις φιάλες των διακεκριμένων 
ελαιολάδων και με ειδικά αυτοκόλλητα. 
Παράλληλα, ο διαγωνισμός απονέμει και 
μια σειρά από ειδικά βραβεία.

ΦΡΟΥΤΩ∆ΕΣ�ΠΙΚΡΟ�ΠΙΚΑΝΤΙΚΟ
Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΤΕΡΟΥΑΡ
Κερδίζει η γευστική αρµονία

Τα βασικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν την 
ποιότητα ενός εξαιρετικά παρθένου ελαιολά-
δου είναι η παρουσία του φρουτώδους, του 
πικρού και του πικάντικου, ιδιότητες που 
οφείλονται στη ποιότητα και την ποικιλία 
της ελιάς, στο «τερουάρ», καθώς και στις εν 
γένει διαδικασίες συγκομιδής και ελαιοποί-

ησης. Αυτό όμως που πραγματικά κερδίζει 
τους κριτές είναι η καθαρότητα και η ένταση 
του φρουτώδους, η γευστική αρμονία σε 
σχέση με το πικρό και το πικάντικο, καθώς 
και η πολυπλοκότητα των αρωμάτων σε 
μύτη και στόμα. Η ένταση, η συνολική πο-
λυπλοκότητα, η μετάγευση και η εκτίμηση 
της γευστικής δομής του ελαιολάδου στη 
διάρκεια του χρόνου είναι κάποιες επιπλέον 
παράμετροι που επηρεάζουν τη συνολική 
βαθμολογία κατά την αξιολόγηση.
Ο ΑΤΗΙΟΟC είναι ένας πραγματικά 
διεθνής διαγωνισμός. Ως τέτοιος και για 
την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων του 
και την αποδοχή τους από την παγκόσμια 
αγορά, απαραίτητο είναι τα περισσότε-
ρα μέλη της κριτικής επιτροπής του να 
προέρχονται από χώρες του εξωτερικού, 

παρότι αυτό επιβαρύνει κατά πολύ το 
κόστος της διοργάνωσης. Παραμένουμε 
δε πιστοί σε αυτήν την επιλογή, χωρίς 
να μεροληπτούμε υπέρ του ελληνικού 
ελαιολάδου, υποστηρίζοντας τις υψηλές 
απαιτήσεις και τα κριτήρια ποιότητας 
που έχουν οι κριτές μας, στο πλαίσιο των 
διεθνών στάνταρ που τηρούν, συμμετέ-
χοντας στους κορυφαίους διαγωνισμούς 
ελαιολάδου του κόσμου. Ίσως είναι  ο 
μοναδικός διαγωνισμός παγκοσμίως 
που ορίζει ρητά στον κανονισμό του πως 
τα 2/3 των μελών της επιτροπής πρέπει 
να προέρχονται από το εξωτερικό. Στη 
φετινή διοργάνωση θα έχουμε μέχρι 
20 κριτές από άλλες χώρες. Στη φετινή 
διοργάνωση θα έχουμε μέχρι 25 κριτές 
από άλλες χώρες.

Στην απονοµή του «Athena» παρευρίσκονται 
παραγωγοί από την Ελλάδα και το 
εξωτερικό, όπως ο Ιταλός Paolo Bonomelli, 
το ελαιόλαδο του οποίου απέσπασε την 
ύψιστη διάκριση δυο συνεχόµενες χρονιές.

58_59_KATSOULH.indd   59 09/01/2018   23:55



60  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018  ΕΛΑΙΑΣ ΚΑΡΠΟΣ

Π Ρ Ο Φ Ι Λ

Αξία
Βιέννα

Εκεί όπου η επιτυχία µιας συλλογικής δραστηριότητας 
πηγάζει από τον δηµιουργικό συνδυασµό της εµπειρίας 
των παλαιών καλλιεργητών µε την ορµή των νέων, η 
Αγροτική Συνεταιριστική Οργάνωση Ελαιοπαραγωγών 
του ∆ήµου Βιάννου «BIENNA», που εδρεύει στον οικισµό 
της Άνω Βιάννου, 54 χλµ. από την πόλη του Ηρακλείου 
Κρήτης, βρίσκει τον απόλυτο ορισµό της....   
ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ

Αξία
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Η
γέτης αυτής της ομάδας, 
που βραβεύεται φέτος από 
την Agrenda ως Συλλογική 
Προσπάθεια της Χρονιάς στις 
20 Ιανουαρίου στην Λάρισα, 

είναι ο Μανόλης Κλαδάκης, ο οποίος µε 
καταγωγή από τον Άγιο Βασίλειο της Βιάννου, 
ταξίδεψε ως πλοίαρχος στο Εµπορικό Ναυτικό, 
αφοσιώθηκε στην Iατρική επιστήµη, άσκησε 
το επάγγελµα του γιατρού στο Ηράκλειο αλλά 
ποτέ δεν άφησε έξω από τις ασχολίες του την 
καλλιέργεια της ελιάς.

Κι όταν ο δυνατός δεσµός του µε τον τόπο 
του και η αγωνία του για τις αναπτυξιακές 
προοπτικές του, τον οδήγησαν στη θέση του 
∆ηµάρχου Βιάννου για 8 χρόνια, ασχολήθηκε 

πια µε το πάθος του και ηγήθηκε µιας 
προσπάθειας για την ανάδειξη ποιοτικών 
τοπικών προϊόντων και την ενίσχυση 
των αγροδιατροφικών δραστηριοτήτων 
της υπαίθρου.  Βασική δύναμη της 
συνεταιριστικής αυτής ομάδας η οποία σήμερα 
απαρτίζεται από 73 μικρούς παραγωγούς με 
ιδιόκτητους ελαιώνες στην ευρύτερη περιοχή 
της Βιάννου είναι οι ίδιοι οι παραγωγοί. 
Νέοι και παλιότεροι καλλιεργητές, αυτό-
οργανώνονται σε έναν ισχυρό συνδυασμό: από 
την μία η αδιαμφισβήτητη εμπειρία και από 
την άλλη η ορμή της νιότης.

 Άνθρωποι απλοί, αυθεντικοί προσφέρουν 
υπερήφανα σε όποιον τους εμπιστευτεί το ίδιο 
προϊόν που φέρνουν στο δικό τους τραπέζι για 

τα παιδιά τους. Έχοντας τον έλεγχο όλης της 
παραγωγής από το χωράφι έως το πιάτο μας, 
νιώθουν τόση σιγουριά για το ελαιόλαδό τους 
που δεν διστάσουν να «υπογράψουν» και να 
δώσουν το όνομά τους στα κλαδιά της κοινής 
μας προσπάθειας.  «Κάθε κλαδί, ένας δικός 
μας άνθρωπος, μία οικογένεια, μία ιστορία που 
αξίζει να γνωρίσετε...», όπως χαρακτηριστικά 
αναφέρουν μιλώντας στο «Ελαίας Καρπός».

  
Η ταυτότητα της οργάνωσης

 Η Αγροτική Συνεταιριστική Οργάνωση 
των Ελαιοπαραγωγών του Δήμου Βιάννου 
εδρεύει στον οικισμό της Άνω Βιάννου. Η 
Άνω Βιάννος απέχει 54 χλμ από την πόλη του 
Ηρακλείου, ακολουθώντας τον επαρχιακό 
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δρόμο Ηρακλείου-Βιάννου, ενώ χρειάζονται 
περίπου 50 λεπτά για να φτάσει κανείς με 
αυτοκίνητο από την πρωτεύουσα του νησιού. 

Οι εγκαταστάσεις του συνεταιρισμού είναι 
μικρές αλλά επαρκείς, αποτελούνται από δύο 
κτιριακά συγκροτήματα, τα οποία βρίσκονται 
λίγο πριν την έξοδο της Βιάννου προς την 
κατεύθυνση της Ιεράπετρας.

 Το ένα κτήριο περιλαμβάνει το ελαιουργείο 
καθώς και δεξαμενές αποθήκευσης για το 
ελαιόλαδο, ενώ στο άλλο βρίσκεται η μονάδα 
της τυποποίησης αλλά και τα γραφεία. 

«Σας προσκαλούμε να μας επισκεφτείτε 
για να δείτε από κοντά τόσο την ποιότητα 
των διαδικασιών που ακολουθούμε αλλά 
και για να δοκιμάσετε γευστικά δείγματα της 

παραγωγής μας. Μην διστάσετε να συνδυάσετε 
την επίσκεψή σας με ένα υπέροχο ταξίδι σε 
αυτήν την πανέμορφη επαρχία της Κρήτης 
που είμαστε σίγουροι ότι θα σας αποζημιώσει 
πλήρως με τις ομορφιές της», τονίζουν οι 
συνεταιριστές.  Οι δύο γραμμές παραγωγής 
του ελαιουργείου λειτουργούν, σύμφωνα με τις 
πλέον σύγχρονες προδιαγραφές, καλύπτοντας 
όλες τις απαιτήσεις για την διαφύλαξη της 
ποιότητας του ελαιόλαδου.

Από τις πρώτες ώρες ζωής του, το ποιοτικό 
αυτό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο και αφού 
κατηγοριοποιηθεί με βάση τα φυσικοχημικά 
αλλά και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά 
του, φυλάσσεται στις κατάλληλες ανοξείδωτες 
δεξαμενές, έτοιμο για το επόμενο στάδιο 

της παραγωγικής διαδικασίας που είναι η 
εμφιάλωση.

Η μονάδα τυποποίησης έχει την δυνατότητα 
να εμφιαλώσει περίπου χίλιους περιέκτες την 
ώρα, ποσότητα που κυμαίνεται ανάλογα με το 
είδος και τον όγκο των δοχείων ή των φιαλών. 
Περιλαμβάνει δεξαμενές και φίλτρα, αυτόματο 
μηχάνημα γεμίσματος και κλεισίματος, με 
δυνατότητα εμφιάλωσης γυάλινων, πλαστικών 
φιαλών και λευκοσιδηρών δοχείων και 
μια αυτόματη μηχανή ετικέτας για την 
επικόλληση σήμανσης στα προϊόντα μας. Ο 
χώρος είναι κατάλληλα διαμορφωμένος ώστε 
τόσο τα έτοιμα προϊόντα όσο και οι πρώτες ύλες 
και τα παραγωγά τους να διατηρούνται στις 
καλύτερες δυνατές συνθήκες. 

Π Ρ Ο Φ Ι Λ

Η παραγωγή γίνεται µε 
σύγχρονες µεθόδους.  

∆εξιά; Ο ηγέτης της 
συλλογικής αυτής 
προσπάθειας που 
µεγαλουργεί, 
Μανόλης Κλαδάκης.
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ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

ΚΑΤΑΚΟΛΟ

ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ
Απευθύνεται µεταξύ άλλων, σε υπουργεία και 
Εθνικούς Οργανισµούς Αγροτικής Ανάπτυξης, 
αγροτικές εταιρείες καλλιέργειας και ελαιολάδου, 
Ενώσεις, εταιρείες τεχνολογικού εξοπλισµού 
συλλογής και µεταποίησης, συσκευασίας, 
διαφήµισης και σε Ποιοτικά Εργαστήρια.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
Στόχος να αναδειχθούν 

όλες οι τάσεις της 
διεθνούς αγορά από 

επιφανείς επιστήµονες και 
οικονοµικοί παράγοντες 

της τυποποίησης και 
διακίνησης ελαιολάδου.

Στην ανάπτυξη και αναγνώριση 
της ποιότητας του ελαιολάδου 
και ιδιαίτερα του ελληνικού, με 

σύγχρονες τεχνολογικές μεθόδους 
συλλογής και μεταποίησης φιλοδοξεί 
να συμβάλλει το 2ο Συνέδριο Ποιότητας 
Ελαιολάδου θα πραγματοποιηθεί από 
τις 19 έως τις 21 Απριλίου 2018, στο 
Κατάκολο Ηλείας.
Στο συνέδριο, θα αναδειχθούν όλες οι 
τάσεις της διεθνούς αγορά, ενώ έχουν 
προσκληθεί επιφανείς επιστήμονες 
και οικονομικοί παράγοντες της 
τυποποίησης και διακίνησης του 

ελαιολάδου.
Το 2ο Συνέδριο Ποιότητας 
Ελαιολάδου θα πραγματοποιηθεί, στις 
εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου Epiho-
tel Οδυσσέας στην αίθουσα Καλυψώ και 
τελεί υπό την Αιγίδα του υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης.
Έχοντας την γνώση και την εμπειρία 
από την επιτυχημένη διεξαγωγή 
του «Πρώτου Συνεδρίου Ποιότητας 
Ελαιολάδου» που πραγματοποιήθηκε 
το 2013, η Οργανωτική Επιτροπή του 
συνεδρίου, επιθυμεί να οργανώσει 
και πάλι ένα πολύ επιτυχημένο event 

για ένα πολύ σημαντικό προϊόν της 
περιοχής, όπως το ελαιόλαδο.
Επίσης, στα πλαίσια του συνεδρίου 
διοργανώνεται η πρώτη IMBEX, 
δηλαδή η πρώτη συνάντηση 
αγοραστών ελαιολάδου. Ήδη υπάρχουν 
συμμετοχές από την Αίγυπτο, την 
Ολλανδία, την Ιταλία και τη Ρουμανία 
ενώ παραμένουν ακόμα ανοιχτές οι 
ημερομηνίες για δηλώσεις συμμετοχής.

Για περισσότερες πληροφορίες οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλέσουν στα 

τηλέφωνα: 26210 41162, 26210 42190. 
Email: hot_odys@otenet.gr
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Η Επιστημονική Λέσχη 
Ελαιολάδου ΦΙΛΑΙΟΣ καλεί 
όλους τους ενδιαφερόμενους 

να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό 
Ποιότητας IOOC KOTINOS 2018 
προκειμένου να διεκδικήσουν ένα από 
τα Βραβεία του Διαγωνισμού που θα 
αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για τις 
επαγγελματικές τους επιδιώξεις και 
στόχους. Ο Διαγωνισμός ΚΟΤΙΝΟS 
2018 περιλαμβάνει βραβεία και 
διακρίσεις για τρεις κατηγορίες 
εξαιρετικών παρθένων ελαιολάδων, 
ήτοι:
1. Εξαιρετικά Παρθένα Ελαιόλαδα 
ΠΟΠ-ΠΓΕ
2. Βιολογικά Εξαιρετικά Παρθένα 
Ελαιόλαδα
3. Εξαιρετικά Παρθένα Ελαιόλαδα 
(συμβατικής καλλιέργειας)

Περισσότερες πληροφορίες στο site της 
ΦΙΛΑΙΟΣ στη διεύθυνση info@filaios.

org και στο 210 3238856.

Διαγωνισμός ποιότητας της Φίλαιος

❶
Στους ∆ελφούς  
η 3η διοργάνωση

Ο ATHIOOC είναι ο πλέον 
δυναμικά ανερχόμενος 
διεθνής διαγωνισμός 
ελαιολάδου. Έχει ήδη 
κερδίσει την εμπιστοσύνη 
εκατοντάδων παραγωγών 
και το σεβασμό κριτών 
παγκοσμίου βεληνεκούς. Η 
3η διοργάνωσή του γίνεται 
στους Δελφούς, στις 26-28 
Μαρτίου, έναν χώρο με 
εξέχοντα συμβολισμό.

❷  Κριτές διεθνούς 
εµβέλειας

Την κριτική επιτροπή του 
ATHIOOC 2018 απαρτίζουν 
δοκιμαστές ελαιολάδου 
διεθνούς εμβέλειας, από την 
Ελλάδα και το εξωτερικό, με 
βαθιά γνώση και άποψη για 
το ελαιόλαδο, καθώς και με 
μεγάλη πείρα.

❸  Τα φώτα στην 
κορωνέικη

Τα ελληνικά εξαιρετικά 
παρθένα ελαιόλαδα ανήκουν  
στα κορυφαία σε παγκόσμιο 
επίπεδο, ενώ η κορωνέικη, 
η σπουδαιότερη ελληνική 
ποικιλία καλλιεργείται πλέον 
και σε άλλες χώρες που 
επιδιώκουν την παραγωγή 
υψηλού επιπέδου.

❹ Στην Αθήνα ο 
πρώτος AΤΗIOOC 

Το όνειρο της διεξαγωγής 
ενός διεθνούς διαγωνισμού 
ελαιολάδου στην Ελλάδα 
έγινε πράξη το 2016, με τη 
διοργάνωση του πρώτου 
AΤΗIOOC στην Αθήνα, 
τη μυθική γενέτειρα του 
ελαϊκού πολιτισμού. Σήμερα, 
η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα 
στην παραγωγή εξαιρετικού 
παρθένου ελαιολάδου.

❺ Το όφελος της 
βράβευσης

Μια βράβευση στην πατρίδα 
της ελιάς έχει ιδιαίτερο ειδικό 
βάρος και αποτελεί τον 
καλύτερο πρεσβευτή ενός 
ελαιολάδου στις διεθνείς 
αγορές. Η διάκριση αυτή 
πιστοποιείται με μετάλλιο, 
τιμητικό δίπλωμα, ειδικό 
αυτοκόλλητο και άλλο 
προωθητικό υλικό.

❻ ∆είγµατα έως  
τις 9 Μαρτίου

Όλα τα δείγματα θα πρέπει 
να έχουν παραληφθεί από 
τη διοργανώτρια εταιρεία 
VINETUM και την τεχνική 
επιτροπή έως 9 Μαρτίου.  
Για κάθε κωδικό δείγματος 
αποσταλούν: Α) 3 φιάλες για 
ελαιόλαδα  500ml, 750ml ή 
του 1lt Β) 4 φιάλες των 350ml 
Γ) 5 φιάλες για τα 250ml.

ΠΟΛΥΤΙΜΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ Ο ΑTHENA 2018

Ε Κ ∆ Η Λ Ω Σ Ε Ι Σ

IOOC KOTINOS 2018
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ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ 17/1

Θέμα ημερών είναι η τελική διαμόρφω-
ση και υπογραφή της υπουργικής απόφα-
σης που θα καθορίζει το πλαίσιο λειτουργίας 
των Προγραμμάτων Ελαιουργικών Φορέων 
(ΟΕΦ) για την νέα διαχειριστική περίοδο 2018 
- 2020 και όπως είναι φυσικό, η ευγενής τά-
ξη των συμβούλων του κλάδου συνολικά αλλά 
και ο καθείς εκ των συνδαιτυμόνων ξεχωριστά, 
δίνουν μάχη για να φέρουν τις προωθούμενες 
ρυθμίσεις στα μέτρα τους.

Είναι φυσικά και κάποιοι που δεν θέλουν 
ν’ αλλάξει τίποτα! Σ’ αυτή την κατηγορία ανή-
κουν αφενός όσοι κατάφεραν να αποσπάσουν 
την μερίδα του λέοντος στο τρέχον πρόγραμμα 
και αφετέρου όσοι δεν έχουν και πολύ διάθεση 
να ενδιαφερθούν για την αποτελεσματικότη-
τά του. Σημειωτέον ότι η τρέχουσα προγραμμα-
τική ολοκληρώνεται στις 31 Μαρτίου του 2018 
και από την 1η Απριλίου ανοίγει ο κύκλος της 
νέας προγραμματικής περιόδου.  

Τα θέματα που θα ‘πρεπε να έχουν απα-
σχολήσει τους ιθύνοντες της πλατείας Βά-
θη, για να μην αναφερθούμε και σε κάτι «χο-
ντρούς» φακέλους που έχουν φθάσει στην 
Κουμουνδούρου, είναι το θέμα των δόσεων, 
βάσει των οποίων μπορεί να γίνει η καταβολή 
των ενισχύσεων στους δικαιούχους. Οι πληρο-
φορίες θέλουν το σύστημα της ενιαίας καταβο-
λής των ενισχύσεων για τις επιλέξιμες δαπά-
νες να δυσκολεύει τις μικρότερες οργανώσεις 
που δεν διαθέτουν την απαραίτητη ρευστότητα 
να χρηματοδοτήσουν τις αντίστοιχες δράσεις.

Από την άλλη πλευρά, το θέμα της εγγυη-
τικής και μάλιστα στο 110% του προϋπο-
λογισμού των επιλέξιμων δαπανών κάθε φο-
ρέα, παρ’ ότι δυσκολέψει τη ζωή πολλών εκ των 
εμπλεκομένων, μάλλον παραμένει, καθώς εκτι-
μάται ότι είναι άμεσα συνδεδεμένη με την φε-
ρεγγυότητα των αιτούντων ενίσχυσης. Την ίδια 
ώρα βέβαια, η εγγυητική καθίσταται καταλύτης 
και στον ανταγωνισμό μεταξύ των συμβούλων, 
καθώς υπάρχουν σύμβουλοι που εξασφαλίζουν 
εύκολα στους ΟΕΦ εγγυητική αλλά δυσκολεύ-
ονται να τους παράσχουν το αναγκαίο συμβου-
λευτικό έργο, ενώ αντίθετα, υπάρχουν σύμβου-
λοι άριστοι στο συμβουλευτικό έργο αλλά χωρίς 
προσβάσεις στα «συστήματα» που μπορούν να 
εγγυηθούν για την εγγυητική.  

‘Ένα άλλο σημείο που αποτελεί θέμα συζή-
τησης αυτές τις μέρες, έχει να κάνει με την 
υποχρεώσεις των επιλέξιμων φορέων να ακο-
λουθούν τις διαδικασίες των Δημοσίων Συμ-
βάσεων για κάθε ανάθεση έργου στους προμη-
θευτές, κάτι το οποίο, κρίνεται υπερβολικό και 
δυσχεραίνει σε πολύ μεγάλο βαθμό την υλο-
ποίηση των προγραμμάτων.

ο γερολαδάς

Όλες οι τελευταίες εξελίξεις 
στον τομέα του ελαιολάδου 
θα βρεθούν στο επίκεντρο 

του εκπαιδευτικού σεμιναρίου στις 
17 Ιανουαρίου, που διοργανώνει το 
Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου 
σε συνεργασία με το Κέντρο Ελιάς 
στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια 
στο Davis. Μάλιστα, το σεμινάριο 
θα προηγηθεί της αντίστοιχης 
έκθεσης τροφίμων  που θα 
πραγματοποιηθεί στο Σαν Φρανσίσκο 
από 21 μέχρι και 23 Ιανουαρίου 
2018. Στην πανεπιστημιούπολη 
του Πανεπιστημίου Robert 
Mondavi  θα βρεθούν 
εμπειρογνώμονες 
από όλο τον 
κόσμο, οι 
οποίοι θα 
μοιραστούν 
όλες τις 

τελευταίες εξελίξεις στο ελαιόλαδο 
γύρω από την παραγωγή και τις 
τεχνολογικές μεθόδους συλλογής 
και μεταποίησης αλλά και τις 
ευεργετικές επιδράσεις του στην 
υγεία του ανθρώπου. Το εκπαιδευτικό 
σεμινάριο θα αποτελέσει μια ευκαιρία 
για την εισαγωγή της εκστρατείας 
των ΗΠΑ «The Promise Olive Oil» 
(Το υποσχόμενο ελαιόλαδο).  Η 
εκδήλωση θα φιλοξενήσει περί τους 
80 επισκέπτες και οι συμμετέχοντες 
σε αυτό θα επικεντρωθούν στους 
παράγοντες που επηρεάζουν τους 

τομείς της υγείας, του εμπορίου, 
ενώ θα σκιαγραφήσουν 

και την ανερχόμενη 
βιομηχανία 

ελαιολάδου της 
Καλιφόρνια 

κλπ. 

Πολλά υποσχόμενο  
στις ΗΠΑ το ελαιόλαδο

Παρενιαυτοφορία
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