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ΔΟΕΠΕΛ

Ελληνική επιτραπέζια ελιά
Ο Εθνικός μας θησαυρός
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H ΔΟΕΠΕΛ ιδρύθηκε για να εκπροσωπήσει έναν κλάδο της αγροτικής μας οικονομίας που κάνει τη 
χώρα μας περήφανη παγκοσμίως, αφού οι ελληνικές επιτραπέζιες ελιές έχουν (σχεδόν) αποκλειστικά 
εξαγωγικό προσανατολισμό, από τις αρχές του 20ου αιώνα. 

Περίπου το 85% ή 170.000 τον. της εγχώριας παραγωγής, εξάγονται σε περισσότερες από 100 χώρες 
κατ΄έτος, προσαυξάνοντας το εθνικό προϊόν κατά 400 εκατ. ευρώ.

Όσοι ασχολούμαστε με την επιτραπέζια ελιά σε όλο το φάσμα, από τους ελαιοπαραγωγούς επιτραπέζιων 
ποικιλιών οργανωμένους σε Συνεταιριστικές Οργανώσεις και Ομάδες Παραγωγών απ΄όλες τις 
περιφέρειες παραγωγής ελαιόκαρπου επιτραπέζιων ποικιλιών της χώρας, μέχρι το σύνολο σχεδόν 
των μονάδων επεξεργασίας, μεταποίησης, τυποποίησης και εμπορίας (διακίνησης και εξαγωγής), 
συναποφασίσαμε την αυτόνομη εκπροσώπησή μας υπό την σκέπη της Εθνικής Διεπαγγελματικής 
Οργάνωσης Επιτραπέζιας Ελιάς. 

Η πρωτοβουλία δημιουργίας ενός φορέα εθνικού χαρακτήρα με διευρυμένες αρμοδιότητες που θα 
εκπροσωπεί αποτελεσματικά και ισορροπημένα τον κλάδο, αποτελεί βασική προϋπόθεση προάσπισης 
των συμφερόντων ενός στρατηγικού για την εθνική οικονομία εξαγωγικού προϊόντος και ισχυροποίησης 
της θέσης του στις διεθνείς αγορές. Για την επίτευξη των στόχων της ΔΟΕΠΕΛ, είναι απαραίτητη η 
ενεργή και αποτελεσματική συμμετοχή όλων.

Καλή επιτυχία!

H ανάγκη εκπροσώπησης 
ενός εθνικού προϊόντος στρατηγικής σημασίας

Δρ. Γεώργιος Ντούτσιας 
Πρόεδρος ΔΟΕΠΕΛ
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ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
* έτοιμο προϊόν

215.000

100+
ΧΩΡΕΣ

64.000+
ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ

O κλάδος της επιτραπέζιας       ελιάς με αριθμούς

{Eπεξεργασία, μεταποίηση, 
τυποποίηση, εμπορία 

(διακίνηση και εξαγωγή)}

100+
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

€ 450+ 
εκατ.  

ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

10ετία

ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ 
ΕΞΑΓΩΓΩΝ

ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ

85%+ 9,2%
ΕΞΑΓΩΓΕΣ

ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 
ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

8%
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΛΛΑΔΑ

2η

ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΧΩΡΑ 
ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
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Η ΔΟΕΠΕΛ 

Η Διεπαγγελματική Οργάνωση 

Επιτραπέζιας Ελιάς (ΔΟΕΠΕΛ) συστάθηκε 

στις 29/12/2014, ανταποκρινόμενη στην 

επιτακτική ανάγκη δημιουργίας ενός 

εξειδικευμένου θεσμικού φορέα για 

τις επιτραπέζιες ελιές που θα διαθέτει 

την απαραίτητη τεχνογνωσία και θα 

συσπειρώσει τους απασχολούμενους 

στον κλάδο.

Στην Οργάνωση συμμετέχει ο 

πρωτογενής τομέας με ομάδες 

παραγωγών και συνεταιρισμούς και ο 

δευτερογενής και τριτογενής τομέας του 

κλάδου που διαθέτει τις οργανωμένες 

μονάδες της επεξεργασίας, μεταποίησης, 

τυποποίησης, συσκευασίας και εμπορίας, 

κυρίως εξαγωγής, του έτοιμου προϊόντος.

Σκοπός είναι η αποτελεσματική και 

αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση 

του κλάδου για την προάσπιση των 

συμφερόντων ενός στρατηγικού για την 

εθνική οικονομία, εξαγωγικού προϊόντος 

και την ισχυροποίηση της θέσης του στις 

διεθνείς αγορές.

H Διεπαγγελματική Οργάνωση 

Επιτραπέζιας Ελιάς (ΔΟΕΠΕΛ.) αποτελεί 

νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα σύμφωνα  με 

την κοινοτική Νομοθεσία και τις κείμενες 

διατάξεις του Αστικού Κώδικα. 

Η ΔΟΕΠΕΛ ακολουθεί τα επιτυχημένα μοντέλα 

αντίστοιχων οργανώσεων του εξωτερικού. Η ίδρυσή 

της έγινε σύμφωνα με τις αρχές της αναλογικότητας 

και της αντιπροσωπευτικότητας και εκπροσωπεί 

σήμερα ισότιμα όλα τα στάδια της παραγωγικής, 

μεταποιητικής και εμπορικής διαδικασίας.  

Η εκπροσώπηση των οικονομικών δραστηριοτήτων 

είναι αντιπροσωπευτική του κλάδου για τους 

τομείς της καλλιέργειας, της επεξεργασίας, της 

μεταποίησης, της τυποποίησης και της εμπορίας 

(διακίνηση και εξαγωγή) του προϊόντος.

Κατά 50% 
παραγωγοί επιτραπέζιων ποικιλιών ελιάς, 

οργανωμένοι σε Συνεταιριστικές Οργανώσεις 
και Ομάδες Παραγωγών από όλες τις 
παραγωγικές περιφέρειες της χώρας.

(πρωτογενής τομέας)

Κατά 50% 
μονάδες επεξεργασίας,

 μεταποίησης, τυποποίησης διακίνησης 
και εξαγωγής των επιτραπέζιων ελιών.

(δευτερογενής & τριτογενής τομέας)

Αναλογικότητα και 
αντιπροσωπευτικότητα

Η εσωτερική επικοινωνία των φορέων του προϊόντος για τη χάραξη μιας ενιαίας στρατηγικής 
για τον κλάδο των ελιών και την υποστήριξή της στους εθνικούς και διεθνείς φορείς. 

Η εξυπηρέτηση και προστασία οικονομικών και λοιπών συμφερόντων των απασχολούμενων 
επαγγελματικά με την καλλιέργεια, τη συλλογή, την επεξεργασία, την τυποποίηση, τη συσκευασία 
και την εμπορία.

1

3

5

2

4

Η ισόρροπη ανάπτυξη του κλάδου και η προώθηση των προϊόντων επιτραπέζιας ελιάς. 

Η στήριξη ενεργειών για τη μεγιστοποίηση της προστιθέμενης αξίας του προϊόντος
με τις κατάλληλες παρεμβάσεις.

Η ανάδειξη του ρόλου και της συνεισφοράς του κλάδου στην περιφερειακή ανάπτυξη  
και την εθνική οικονομία.

βασικές 
προτεραιότητες 5
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Διοικούσα Επιτροπή 

Mέλη Διοικητικού Συμβουλίου
Πρωτογενής τομέας

 Αρβανίτης Νικόλαος 
Α.Σ.Ν. Τενέδου

 Διανελλάκης Ιωάννης  
Α.Σ. Πήλιου-Β.Σποράδων

 Κουτσουπιάς Θωμάς  
Α.Σ. Ένωση Αγρινίου

 Λιαροκάπης Θεόδωρος  
Α.Γ.Σ. “ΟΜΟΝΟΙΑ” Γραμμενίτσα

 Μαλαβάζος Κωνσταντίνος  
Α.Σ. Γούβων Λακωνίας

 Μαυροειδής Ανέστης 
Α.Ε.Σ. Λιβανάτων Φθιώτιδας

 Παπασάϊκας Περικλής 
Α.Σ. Καινούργιου Αιτ/νίας

 Σαραντίδης Κλέαρχος  
ΕΑΣ Καβάλας

 Χριστάκης Γεώργιος  
Α.Σ. Γερακίου Λακωνίας

Δευτερογενής/τριτογενής τομέας

 Aναγνωστάκος Ιωάννης
ΠΕΜΕΤΕ/ΥΙΟΙ Ι.Π. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΥ Α.Ε.

 Δέας Παύλος
ΠΕΜΕΤΕ/ΔΕΑΣ ΑΕ

 Ζούκας Κωνσταντίνος  
ΠΕΜΕΤΕ/ΑΜΑΛΘΕΙΑ Α.Ε. 

 Κολλιός Νικόλαος  
ΠΕΜΕΤΕ/INTERCOMM FOODS A.E.

 Κωνσταντόπουλος Αριστείδης  
ΠΕΜΕΤΕ/ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ O.E.

 Κωνσταντόπουλος Προκόπης  
ΠΕΜΕΤΕ/ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 

 Παπαγεωργίου Κυριακή  
ΠΕΜΕΤΕ/SATIVA Α.Ε 

 Σιούρας Χαρίλαος  
ΠΕΜΕΤΕ/ΣΙΟΥΡΑΣ Α.Ε.

 Τρίψας Βασίλειος  
ΠΕΜΕΤΕ/ΤΡΙΨΑΣ Α.Ε.

Τακτικά μέλη
Ντούτσιας Γεώργιος- Θεόδωρος

Α.Ε.Σ. Αγ. Κωνσταντίνου Φθιώτιδας

Κοντίνος Κωνσταντίνος

ΠΕΜΕΤΕ/IDEAL S.A

Γεωργούδης Διανέλλος-Γεώργιος 

ΠΕΜΕΤΕ/ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ ΑΕ

Φραγκούλης Νικόλαος 

Α.Γ.Σ. Μεσολλογίου

Ζούκας Κωνσταντίνος  

ΠΕΜΕΤΕ/ΑΜΑΛΘΕΙΑ Α.Ε.

Σαραντίδης Κλέαρχος  

ΕΑΣ Καβάλας

Τρίψας Βασίλειος  

ΠΕΜΕΤΕ/ΤΡΙΨΑΣ Α.Ε.

Χριστάκης Γεώργιος  

Α.Σ. Γερακίου Λακωνίας

Πρόεδρος

Ντούτσιας Γεώργιος- Θεόδωρος 
Α.Ε.Σ. Αγ. Κωνσταντίνου Φθιώτιδας

Αντιπρόεδρος

Γεωργούδης Διανέλλος-Γεώργιος 

ΠΕΜΕΤΕ / ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ ΑΕ

Γεν. Γραμματέας 

Κοντίνος Κωνσταντίνος
ΠΕΜΕΤΕ / IDEAL S.A.

 

Ταμίας

Φραγκούλης Νικόλαος
Α.Γ.Σ. Μεσολλογίου

Διοικητικό Συμβούλιο
Αναπληρωματικά μέλη
Aναγνωστάκος Ιωάννης

ΠΕΜΕΤΕ/ΥΙΟΙ Ι.Π. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΥ Α.Ε.

Αντωνέλης Παρασκευάς 

Α.Σ.Ν. Τένεδου Χαλκιδικής

Δέας Παύλος  
ΠΕΜΕΤΕ/ΔΕΑΣ ΑΕ

Κουτσουπιάς Θωμάς 

Α.Σ. Ένωση Αγρινίου

Κωνσταντόπουλος Προκόπης  
ΠΕΜΕΤΕ/ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 

Μαυροειδής Ανέστης 

Α.Ε.Σ. Λιβανάτων Φθιώτιδας

Μαλαβάζος Κωνσταντίνος 

Α.Σ. Γουβών Λακωνίας

Σιούρας Χαρίλαος  
ΠΕΜΕΤΕ/ΣΙΟΥΡΑΣ Α.Ε.

Γενική Συνέλευση

Διοικούσα επιτροπήΒρυξέλλες

Διοικητικό Συμβούλιο

Λογιστικές
υπηρεσίες

Νομικές
υπηρεσίες Διευθυντής Γραμματεία Επικοινωνία
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Tα μέλη της ΔΟΕΠΕΛ                   

Πρωτογενής 
τομέας

Δευτερογενής, 
τριτογενής τομέας

(Τυποποίηση, μεταποίηση, εξαγωγές)
Εκπροσώπηση από ΠΕΜΕΤΕ

Αποτύπωμα 
€286 εκατ. +

εργαζόμενοι 50.000 +

παραγωγοί 64.000 + 

Αποτύπωμα 
€450 εκατ. +

εργαζόμενοι 5.000

 εξαγωγές 85% +

Εκπροσώπηση όλου του κλάδου 

ΥΙΟΙ Ι.Π. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΥ Α.Ε. ΔΕΑΣ Α.Ε. ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ Α.Ε.

ΕΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Α.Σ. ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

INTER 
EXPO Α.Ε.

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 
ΧΡ. ΑΒΕΕ

ΡΟΥΣΣΗΣ  
Κ.& ΥΙΟΙ 

ΑΒΕΕ

ΕΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Α.Ε.Σ. Αγ. 
Κωνσταντίνου 

Φθιώτιδας

Α.Γ.Σ. 
“ΟΜΟΝΟΙΑ” 
Γραμμενίτσα

Α.Σ. Γούβων 
Λακωνίας

Α.Ε.Σ. 
Λιβανάτων 
Φθιώτιδας

Α.Σ. 
Γερακίου 
Λακωνίας

Α.Σ.Ν. 
Τένεδου 

Χαλκιδικής

ΚΑΣΕΛΛ Α.Ε.
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ΚΑΣΕΛΛ Α.Ε.

Η ΔΟΕΠΕΛ σαν foodcluster

ΕΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Α.Σ. ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

INTER 
EXPO Α.Ε.

Α.Ε.Σ. 
Αγ. 

Κωνσταντίνου 
Φθιώτιδας

Α.Γ.Σ. 
“ΟΜΟΝΟΙΑ” 
Γραμμενίτσα

Α.Ε.Σ. 
Λιβανάτων 
Φθιώτιδας

Α.Σ. Γερακίου 
Λακωνίας

Α.Σ.Ν. 
Τένεδου 

Χαλκιδικής

ΡΟΥΣΣΗΣ  
Κ.& ΥΙΟΙ 

ΑΒΕΕ

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΧΡ.ΑΒΕΕ

Α.Σ. Γούβων 
Λακωνίας

   

παραγωγή (τόνοι), έτοιμο προϊόν 170.000 + 

μέγεθος αγοράς (εκατ. €) 420 +

portfolio (ποικιλίες) Χαλκιδική (90.000 + τόνοι ) 

* έτοιμο προϊόν προς διάθεση Καλαμάτα (50.000 + τόνοι)

 Κονσερβολιά (55.000 + τόνοι) 

 Άλλες (5.000 τόνοι)

γεωγραφικές ενδείξεις 11

εξαγωγές 92% +

αριθμός επιχειρήσεων 46 

branding green olives, Halkidiki,

 Kalamata olives, konservolia  

 greek natural black olives

χώρες προορισμού (100+) ΗΠΑ (33%), Γερμανία (20%), UK(10%)

ανταγωνισμός Τουρκία, Αίγυπτος, Ισπανία 

τουρισμός / HORECA ★ ★ ★ ★ ★

δείκτης ανάπτυξης ★ ★ ★ ★ ★

άμεσες κινήσεις Αναγνώριση ΔΟΕΠΕΛ ως Εθνική

 Μarketing “φυσικής ελιάς”



14 15
Διεπαγγελματική  
Οργάνωση 
Επιτραπέζιας Ελιάς

Διεπαγγελματική  
Οργάνωση 

Επιτραπέζιας Ελιάς

Καλαμάτα

Κονσερβολιά

Περιφέρειες 
παραγωγής 
επιτραπέζιων 
ποικιλιών ελιάς

τάση  

τόνοι 68.000

παραγωγοί 13.900+

δέντρα 10.000.000 

τάση  

τόνοι 80.000

παραγωγοί 35.500+

δέντρα 20.000.000 

Άλλες
τάση  

τόνοι 6.000

παραγωγοί 1200+

δέντρα 1.000.000 

Χαλκιδική 
τάση  

τόνοι 113.000

παραγωγοί 13.400+

δέντρα 10.000.000 

 

Καλαμάτα

Πράσινες (Χαλκιδική, Κονσερβολιά)

Μαύρες (Κονσερβολιά)



1716

Παραγωγή ελαιοκάρπου 
επιτραπέζιων ποικιλιών

Επιτραπέζιες ελιές 
Έτοιμο μεταποιημένο προϊόν

200.000
τόνοι

65.000
τόνοι

ΚΟΝΣΕΡΒΟΛΙΑ

120.000
τόνοι

94% 90.000
τόνοι

Αξιοποίηση 
προϊόντος προς 
επιτραπέζια χρήση

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

55.000
τόνοι76.000

τόνοι
90%

40%

Αξιοποίηση 
προϊόντος προς 
επιτραπέζια χρήση

Αξιοποίηση 
προϊόντος προς 
επιτραπέζια χρήση

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

113.000
τόνοι

68.000
τόνοι

80.000
τόνοι

Ηρτημένη 
εσοδεία

Ελαιόκαρπος προς 
επιτραπέζια χρήση
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Ποικιλία 
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 

ΣύνολοΣύνολο
παραγωγή
αριθµός εκµεταλλεύσεων
χχχχχ

 ∆. Μακεδονία
15.980

76

2.173.280

Ήπειρος

Στερεά Ελλάδα

Πελοπόννησος Κρήτη

Κ. Μακεδονία
65.470

270

8.903.920

Αν. Μακεδονία
και Θράκη

58.904

143

8.010.944

Βόρειο Αιγαίο
6

1

816

104.861

έτοιµο προϊόν

63

14.261.096

Ν. Ιονίου
0

0

0

∆υτική Ελλάδα

69.956

161

9.514.016

49.624

35

6.748.864

47.208

56

6.420.288

Αττική

5.745

21

781.320

237.268

94

32.268.448

Νότιο Αιγαίο

722

14

98.192

Θεσσαλία
136.619

271

18.580.184

792.363

1.205

107.761.368

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ

ΕΞΑΓΩΓΕΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

46

90χιλ.
τόνοι

92%

13.400 +

18

Ο
ι πράσινες επιτραπέζιες ελιές “Χαλκιδική” προέρχονται από ελαιόδενδρα της ποικιλίας 

“Χαλκιδική” (Olea Europea sp.) η οποία καλλιεργείται κυρίως στο νομό Χαλκιδικής, αλλά 

και στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, ενώ μικρότερος αριθμός ελαιόδενδρων της 

ποικιλίας καλλιεργούνται και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Πρόκειται για τον γνωστό διεθνώς εμπορικό τύπο “green olives Halkidiki variety” με το χαρακτηριστικό 

μεγάλο μέγεθος καρπού, το κυλινδροκωνικό σχήμα με τη θηλή στο κάτω μέρος του καρπού, το 

λαμπερό πράσινο - πρασινοκίτρινο χρώμα, τη μεγάλη αναλογία σάρκας προς πυρήνα, τα άριστα 

οργανοληπτικά χαρακτηριστικά και τον εύκολο αποχωρισμό του πυρήνα από τη σάρκα κατά την 

εκπυρήνωση. 

Η συγκομιδή του καρπού γίνεται με τα χέρια κατ΄ευθείαν από το δένδρο από τα μέσα Σεπτεμβρίου 

μέχρι τέλους Οκτωβρίου, όταν ο καρπός βρίσκεται στο κατάλληλο στάδιο ωρίμανσης. Μετά τη 

συγκομιδή, η επεξεργασία - μεταποίηση - τυποποίηση του ελαιόκαρπου γίνεται σε οργανωμένες 

μονάδες επεξεργασίας που διαθέτουν κατάλληλους δεξαμενικούς χώρους όπου το προϊόν υφίσταται 

ξεπίκρισμα και φυσική ζύμωση μέσα σε άλμη και στη συνέχεια ωριμάζει μέσα στην ίδια μητρική 

άλμη υπό συνεχή επιστημονική παρακολούθηση μέχρι να αποκτήσει τα επιθυμητά οργανοληπτικά 

χαρακτηριστικά.

Η διάρκεια του ξεπικρίσματος, ζύμωσης και ωρίμανσης του μεταποιημένου προϊόντος διαρκεί από 2 - 6 

μήνες, ανάλογα με το στάδιο ωρίμανσης του νωπού καρπού και τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος.

Στη συνέχεια, οι πράσινες επιτραπέζιες ελιές ποικιλίας “Χαλκιδική” εξέρχονται από τις δεξαμενές, 

διαλέγονται ποιοτικά και ταξινομούνται κατά μέγεθος σε εμπορικές κατηγορίες μεγέθους. 

Στη συνέχεια, το 30% περίπου του ποιοτικά διαλεγμένου και ταξινομημένου κατά μέγεθος προϊόντος 

οδηγείται στις γραμμές συσκευασίας και στην κατανάλωση ως “ολόκληρες ελιές”, σε διάφορες 

συσκευασίες και πάρα πολλούς κωδικούς με διάφορα αρτύματα και καρυκεύματα. Αντίστοιχα,  το 

70% περίπου εκπυρηνώνεται και διατίθεται στη κατανάλωση σε πάρα πολλούς κωδικούς, επίσης 

ως “εκπυρηνωμένες ελιές” και “γεμιστές ελιές” με διάφορα γεμίσματα (πιπεριά, αμύγδαλο, καρότο, 

αντζούγια, σκόρδο, κρεμμύδι, κ.α.), σε διάφορες συσκευασίες και με διάφορα αρτύματα και 

καρυκεύματα.

Ο ελληνικός αυτός εμπορικός τύπος (green olives Halkididki variety) παρουσιάζει μεγάλη εξαγωγική 

δυναμική και αντίστοιχα μεγάλη ζήτηση, αποτέλεσμα της οποίας είναι οι φυτεύσεις χιλιάδων 

ελαιοδενδρυλλίων της ποικιλίας “Χαλκιδική" κατ΄ έτος, στις περιοχές παραγωγής.
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Διεπαγγελματική  
Οργάνωση 

Επιτραπέζιας Ελιάς

ΣύνολοΣύνολο
παραγωγή
αριθµός εκµεταλλεύσεων
χχχχχ

 ∆. Μακεδονία
15.980

76

2.173.280

Ήπειρος

Στερεά Ελλάδα

Πελοπόννησος Κρήτη

Κ. Μακεδονία
65.470

270

8.903.920

Αν. Μακεδονία
και Θράκη

58.904

143

8.010.944

Βόρειο Αιγαίο
6

1

816

104.861

63

14.261.096

Ν. Ιονίου
0

0

0

∆υτική Ελλάδα

69.956

161

9.514.016

49.624

35

6.748.864

47.208

56

6.420.288

Αττική

5.745

21

781.320

237.268

94

32.268.448

Νότιο Αιγαίο

722

14

98.192

Θεσσαλία
136.619

271

18.580.184

792.363

1.205

107.761.368

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ

ΕΞΑΓΩΓΕΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

42

55 χιλ.
τόνοι

85%

13.900 +

έτοιµο προϊόν

Ποικιλία 

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

20

Ο
ι φυσικές μαύρες επιτραπέζιες ελιές της ποικιλίας “Καλαμάτα” (Kalamata olives) 

προέρχονται από ελαιόδενδρα της ποικιλίας “Καλαμάτα” ή “Αετονυχολιά”, ή “Χονδρολιά”, 

ή “Τσιγκέλι”, ή “Αετονύχι” ή “Νυχάτη”, ή “Κορακολιά” (Olea europea var.ceraticarpa) 

καλλιεργούνται σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Κεντρικής Ελλάδας. Σπουδαιότεροι νομοί 

παραγωγής είναι κατά σειρά: ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, κ.α.

Πρόκειται για τον γνωστό διεθνώς εμπορικό τύπο “Kalamata olives” ο οποίος έχει άριστη φήμη τόσο 

στην ελληνική, όσο και στη παγκόσμια αγορά, εξαιτίας των άριστων οργανοληπτικών χαρακτηριστικών 

του έτοιμου προς διάθεση προϊόντος και ιδιαίτερα του μελανοϊώδους χρώματος, της τραγανής 

σάρκας και της άριστης γεύσης.

Η συγκομιδή του καρπού γίνεται με τα χέρια ή/και με δονητικά μηχανήματα από τις αρχές Νοεμβρίου 

μέχρι τις αρχές του χειμώνα, όταν το χρώμα του καρπού είναι κατάλληλο, πριν την πλήρη ωρίμανση 

του. Μετά τη συγκομιδή ο ελαιόκαρπος οδηγείται σε οργανωμένες μονάδες επεξεργασίας, όπου 

υφίσταται φυσική ζύμωση και συντήρηση μέσα σε άλμη και στη συνέχεια, ωρίμανση μέσα στην ίδια 

μητρική άλμη όπου αποκτά τα άριστα οργανοληπτικά του χαρακτηριστικά υπό συνεχή επιστημονική 

παρακολούθηση.

Στη συνέχεια, οδηγείται σε ποιοτική διαλογή και ταξινόμηση κατά μέγεθος σε εμπορικές κατηγορίες 

μεγέθους και είναι έτοιμο να οδηγηθεί σε συσκευασία και στην κατανάλωση ως έχει ή μετά από 

περαιτέρω μεταποίηση στη παρασκευή χαρακτών ελιών ή εκπυρηνωμένων ελιών (το 60% περίπου 

του έτοιμου προϊόντος διατίθεται εκπυρηνωμένο).

Το έτοιμο προϊόν οδηγείται στη κατανάλωση με πάρα πολλούς κωδικούς γιατί πέραν της παρουσίασης 

ως ολόκληρων χαρακτών ή εκπυρηνωμένων ελιών, προστίθενται στο συσκευασμένο προϊόν και 

πάρα πολλά αρτύματα και καρυκεύματα.

Ο φημισμένος διεθνώς αυτός ελληνικός εμπορικός τύπος επιτραπέζιων ελιών “Kalamata olives”, 

παρουσιάζει μεγάλη εξαγωγική δυναμική και αντίστοιχα μεγάλη ζήτηση, αποτέλεσμα της οποίας είναι 

οι φυτεύσεις κατ΄έτος χιλιάδων ελαιοδενδρυλλίων της ποικιλίας “Καλαμάτα" κυρίως στους Νομούς

Αιτωλοακαρνανίας, Λακωνίας και Φθιώτιδας. Aναμένεται δε στα επόμενα 10 χρόνια, η παραγωγή 

του συγκεκριμένου εμπορικού τύπου να φθάσει τους 100.000 τον.
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Διεπαγγελματική  
Οργάνωση 

Επιτραπέζιας Ελιάς

Ποικιλία      

ΚΟΝΣΕΡΒΟΛΙΑ 

ΣύνολοΣύνολο
παραγωγή
αριθµός εκµεταλλεύσεων
χχχχχ

 ∆. Μακεδονία
15.980

76

2.173.280

Ήπειρος

Στερεά Ελλάδα

Πελοπόννησος Κρήτη

Κ. Μακεδονία
65.470

270

8.903.920

Αν. Μακεδονία
και Θράκη

58.904

143

8.010.944

Βόρειο Αιγαίο
6

1

816

104.861

63

14.261.096

Ν. Ιονίου
0

0

0

∆υτική Ελλάδα

69.956

161

9.514.016

49.624

35

6.748.864

47.208

56

6.420.288

Αττική

5.745

21

781.320

237.268

94

32.268.448

Νότιο Αιγαίο

722

14

98.192

Θεσσαλία
136.619

271

18.580.184

792.363

1.205

107.761.368

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ

ΕΞΑΓΩΓΕΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

42

65 χιλ.
τόνοι

85%

35.500 +

έτοιµο προϊόν

22

Π ρόκειται για την ιστορικότερη ποικιλία της χώρας. Οι φυσικές μαύρες επιτραπέζιες ελιές της 
ποικιλίας αυτής έγιναν το πρώτο αντικείμενο εμπορίου τον 19ο αιώνα και από τις αρχές του 
20ου αιώνα σ΄αυτόν τον εμπορικό τύπο στηρίχθηκε η εξαγωγική προσπάθεια της χώρας 

(greek black olives). Η ποικιλία “Κονσερβολιά” (Olea europaea media rotunda) καλλιεργείται 
κυρίως σε περιοχές της Κεντρικής Ελλάδας, στους νομούς ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, ΦΩΚΙΔΑΣ, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, ΑΡΤΑΣ, ΕΥΒΟΙΑΣ. Πρόκειται για την πλέον διαδεδομένη επιτραπέζια ποικιλία 
της χώρας, με τα περισσότερα ελαιόδενδρα.

Ο καρπός της ποικιλίας “Κονσερβολιά” έχει στρογγυλό έως ωοειδές σχήμα, ανήκει στις αδρόκαρπες 
(μεγαλόκαρπες) ποικιλίες και έχει μεγάλη αναλογία σάρκας προς πυρήνα και εύκολη απόσπαση του 
πυρήνα από τη σάρκα κατά τη μάσηση ή την εκπυρήνωση. Το χαρακτηριστικό που την διαφοροποιεί 
είναι ότι, από τον ελαιόκαρπο της ποικιλίας “Κονσερβολιά” μπορεί να παραχθούν οι περισσότεροι 
εμπορικοί τύποι των επιτραπέζιων ελιών, κυρίως όμως από τη ποικιλία “Κονσερβολιά” παράγονται
οι εμπορικοί τύποι:
• πράσινες ελιές σε άλμη (green olives) και
• φυσικές μαύρες ελιές σε άλμη (natural black olives)

Όλοι οι εμπορικοί τύποι επιτραπέζιων ελιών της ποικιλίας “Κονσερβολιά” είναι προϊόντα φυσικής 
ζύμωσης και τα τελικά προϊόντα παρουσιάζουν άριστα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά. Η συγκομιδή 
των καρπών ξεκινάει από τον Σεπτέμβριο για την παρασκευή των πράσινων εμπορικών τύπων και 
συνεχίζεται μέχρι τις αρχές του χειμώνα για την παρασκευή των φυσικών μαύρων εμπορικών τύπων. Η 
συγκομιδή γίνεται με τα χέρια ή/και με δονητικά μηχανήματα. Μετά τη συγκομιδή ο καρπός οδηγείται 
σε οργανωμένες μονάδες επεξεργασίας - μεταποίησης -τυποποίησης - συσκευασίας που διαθέτουν 
κατάλληλους δεξαμενικούς χώρους, ανάλογα με τον εμπορικό τύπο που παρασκευάζουν, όπου το 
προϊόν υφίσταται ξεπίκρισμα και φυσική ζύμωση μέσα σε άλμη και ωριμάζει μέσα στην ίδια μητρική 
άλμη υπό συνεχή επιστημονική παρακολούθηση.
Η ζύμωση και ωρίμανση:
• των πράσινων ελιών (green olives) διαρκεί από 2,5 - 6 μήνες και
• των φυσικών μαύρων ελιών (natural black olives) διαρκεί από 3 - 9 μήνες

Μετά το πέρας της ζύμωσης και ωρίμανσης, οι ελιές του εμπορικού τύπου “φυσικές μαύρες ελιές” 
εξέρχονται από τις δεξαμενές προς τυποποίηση, διαλέγονται ποιοτικά και ταξινομούνται σε εμπορικά 
μεγέθη, συσκευάζονται ως έχουν σε διάφορους περιέκτες και οδηγούνται στην κατανάλωση (κυρίως
εξαγωγή) σε πάρα πολλούς κωδικούς, ανάλογα με τα αρτύματα και καρυκεύματα που περιέχουν στις 
συσκευασίες τους. Οι πράσινες επιτραπέζιες ελιές της ποικιλίας “Κονσερβολιά” μετά τη ζύμωση και
ωρίμανση διαλέγονται ποιοτικά και ταξινομούνται κατά μέγεθος σε εμπορικές κατηγορίες μεγέθους. Στη 
συνέχεια το 30% περίπου οδηγείται στη κατανάλωση ως “ολόκληρες ελιές” σε διάφορες συσκευασίες 
και σε πολλούς κωδικούς, ενώ το 70% περίπου εκπυρηνώνεται και διατίθεται στη κατανάλωση σε 
πολλούς κωδικούς ως εκπυρηνωμένες ελιές και γεμιστές ελιές σε διάφορες συσκευασίες και με 
διάφορα αρτύματα και καρυκεύματα.
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Διεπαγγελματική  
Οργάνωση 
Επιτραπέζιας Ελιάς

Από την Ελλάδα σε περισσότερες 
από 100 αγορες σε όλο τον κόσμο

ΧΩΡΕΣ

ΕΞΑΓΩΓΕΣ

ΤΖΙΡΟΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

85%

215 χιλ.
τόνοι

εκατ.
ευρώ

100 +

450

ΔΙΕΘΝΗΣ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

24

€140 
εκατ.
ΑΜΕΡΙΚΗ

ΑΦΡΙΚΗ

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

ΡΩΣΙΑ

ΕΥΡΩΠΗ

ΑΣΙΑ

€10 
εκατ.

€15 
εκατ.

€15 
εκατ.

€220 
εκατ.

€50 
εκατ.
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Οργάνωση 

Επιτραπέζιας Ελιάς

Η πίεση που δέχονται οι ελληνικές εξαγωγικές 

επιχειρήσεις επιτραπέζιων ελιών στις τρέχουσες 

εμπορικές συνθήκες (αυξανόμενος ανταγωνισμός 

από τρίτες χώρες, κ.α.), κατέστησε απαραίτητη 

την οργανοληπτική αξιολόγηση του τελικού 

προϊόντος (όχι της ποικιλίας) και των βασικών 

χαρακτηριστικών που καθορίζουν την ποιότητα 

και την ασφάλειά του.  

Με πρωτοβουλία της ΠΕΜΕΤΕ, δημιουργήθηκε 

το 2014 για πρώτη φορά στην Ελλάδα Εθνικό 

Taste Panel το οποίο λειτουργεί με αξιοσημείωτη 

επιτυχία, με τη συνδρομή εξειδικευμένων 

συνεργατών και πιο συγκεκριμένα του Επίκουρου 

Καθηγητή του Γεωπονικού Πανεπιστημίου 

Αθηνών κ. Ευστάθιο Πανάγου και του εθνικού 

Panel leader κ. Κωνσταντίνο Τερτιβανίδη.

Αφενός αφορά και υποστηρίζει ένα από τα 

σημαντικότερα αγροτικά προϊόντα εξαγωγικού 

προσανατολισμού. Αφετέρου, η ανάπτυξη της μεθόδου 

με εκπαιδευμένο προσωπικό και γευσιγνώστες σε 

κατάλληλο χώρο αποτελεί εθνική παρακαταθήκη για 

όλους τους εμπλεκόμενους με το προϊόν (πχ. αγρότες, 

μεταποιητές, εμπόρους, εξαγωγείς, καταναλωτές).

Σε μια δύσκολη για τη χώρα περίοδο, μέσα από τη 

χρηματοδότηση και στήριξη ενός ιδιωτικού τομέα 

υλοποιήθηκε ένας εθνικός στόχος που είναι η ανάπτυξη 

της οργανοληπτικής μεθόδου για την επιτραπέζια ελιά. 

Πολύ περισσότερο δε, όταν ο διεθνής ανταγωνισμός 

σε συνεργασία με τους αντίστοιχους εθνικούς panel 

leaders ήδη αναπτύσσουν τη μέθοδο.

Ολοκληρωµένη 
οργανοληπτική 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

● Γενικό βασικό λεξιλόγιο για την αισθητήρια ανάλυση 

(sensory analysis)

● Ειδικό λεξιλόγιο για την επιτραπέζια ελιά

 (θετικές -αρνητικές οργανοληπτικές ιδιότητες)

● Περιγραφή αίθουσας δοκιμών

● Περιγραφή εξοπλισμού για τη διενέργεια 

 της οργανοληπτικής αξιολόγησης

● Κριτήρια επιλογής δοκιμαστών

● Μεθοδολογία

 (καθήκοντα υπευθύνου ομάδας δοκιμαστών, 

συνθήκες δομής, διαδικασία κατά την οργανοληπτική 

εκτίμηση)

● Χρήση του φύλλου αξιολόγησης από τον δοκιμαστή

● Ανάλυση των δεδομένων 

● Ταξινόμηση επιτραπέζιας ελιάς

Για πρώτη φορά, συστάθηκε ομάδα γευσιγνωστών για την 

επιτραπέζια ελιά σύμφωνα με τη Μέθοδο του Διεθνούς 

Ελαιοκομικού Συμβουλίου COI/OT/MO [No 1/Rev.2-2011 ‘Sen-

sory analysis of table olives’]. Δράση η οποία πραγματοποιήθηκε 

με την καθοδήγηση εξειδικευμένων συνεργατών και γνώμονα τη 

βαθιά γνώση των ευρύτερων παραμέτρων που συναποτελούν 

την επιτραπέζια ελιά και την ποιοτική κατάταξη της.

Για τις ανάγκες διεξαγωγής της γευσιγνωσίας, δημιουργήθηκε 

ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο  (test room) στις 

εγκαταστάσεις του ΕΛ.Γ.Ο. “ΔΗΜΗΤΡΑ”,  στην Αθήνα και στο 

Κέντρο Ελιάς «ΚΡΙΝΟΣ» της Αμερικάνικης Γεωργικής σχολής 

στην Θεσσαλονίκη με άριστα εκπαιδευμένο επιστημονικό και 

μη προσωπικό. 

Πρόκειται για εγκαταστάσεις οι οποίες είναι διαθέσιμες 

(βραχυπρόθεσμα/μακροπρόθεσμα) για όλους όσους ασχολούνται 

ή πρόκειται να ασχοληθούν με την επιτραπέζια ελιά (πχ. αγρότες, 

μεταποιητές, εμπόρους, εξαγωγείς, καταναλωτές) ώστε να 

καλύπτουν τις αυξημένες απαιτήσεις και ανάγκες του κλάδου. 

«ΕΡΓΑΛΕΙΟ» 
ποιοτικής 
διαφοροποίησης

TEST ROOM  
& οµάδα γευσιγνωστών

∆ΡΑΣΗ 
εθνικής σηµασίας

Mια εθνική παρακαταθήκη
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Ολοκληρωμένο 
marketing 

για τη
«φυσική ελιά»

Ανάδειξη 
τωv οργανοληπτικών 

χαρακτηριστικών 
των ελληνικών 

εμπορικών τύπων

Δράσεις 
ανάπτυξης 
του κλάδου
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ΔΟΕΠΕΛ
Αγίου Κωνσταντίνου 12, 10431, Αθήνα
Τηλ.: +30 210 5222245, Φαξ: + 30 210 5222243
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