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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 

 

Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2019 

“Ώρα μηδέν” για τη λήψη οριστικών αποφάσεων για τον ελαιοκομικό τομέα ήταν η χθεσινή μέρα 
του Ανοιχτού Διαλόγου, τον οποίο διοργάνωσε με ιδιαίτερη επιτυχία η Εθνική Διεπαγγελματική 
Διοργάνωση Ελαιολάδου- ΕΔΟΕ, στο αμφιθέατρο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, στην Αθήνα.  

Η αναγκαιότητα μείωσης του κόστους παραγωγής,  συμπράξεων για τη δημιουργία βιώσιμων 
σχημάτων, παρακολούθησης και αξιοποίησης των τεχνολογικών καινοτομιών και διασφάλισης 
πόρων προκειμένου να υλοποιηθούν δράσεις έρευνας, προβολής και προώθησης,  ήταν τα κύρια 
θέματα τα οποία επεσήμαναν οι συμμετέχοντες.  

Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι από το σύνολο του ελαιοκομικού τομέα, της Δημόσιας 
Διοίκησης, φορέων, πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. 

Ο Πρόεδρος της ΕΔΟΕ Εμμανουήλ Γιαννούλης επεσήμανε ότι σκοπός της Διεπαγγελματικής είναι 
η χάραξη εθνικής στρατηγικής μέσα από τον συγκερασμό των απόψεων όλων των εμπλεκομένων. 
Είναι, ωστόσο, γνωστό σε όλους, ανέφερε, ότι πηγές χρηματοδότησης δεν υπάρχουν, και για το 
λόγο αυτό, για την υλοποίηση των ενεργειών που θα αποφασισθούν, έχει προκριθεί η λύση της 
ανταποδοτικής εισφοράς, στην οποία δεν θα συμμετέχουν οι παραγωγοί, αλλά μόνον ο εμπορικός 
τομέας.   

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σταύρος Αραχωβίτης απευθύνοντας χαιρετισμό 
αναφέρθηκε στους δύο βασικούς άξονες πολιτικής του ελαιοκομικού τομέα στους οποίους θα 
κινηθεί το Υπουργείο το προσεχές διάστημα: τη σύσταση Εθνικού Συμβουλίου για το Ελαιόλαδο με 
τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων και ένα νέο θεσμικό πλαίσιο για τη δακοκτονία. Ο κος 
Αραχωβίτης αναφέρθηκε στη δύσκολη χρονιά του 2018 για τους Έλληνες ελαιοπαραγωγούς και 
στην προσπάθεια για έκτακτη στήριξη μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Ο Γεν. Γραμματέας Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης Ηλίας Ξανθάκος αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στις 
εμπορικές συμφωνίες με τρίτες χώρες, οι οποίες επηρεάζουν και το ελαιόλαδο. Το διεθνές εμπόριο, 
λόγω της πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών και της σύγκρουσης με την Κίνα, αντιμετωπίζει 
διάφορα θέματα, παράλληλα όμως γίνονται βήματα και ανοίγουν άλλες νέες αγορές. Το άνοιγμα 
ωστόσο νέων αγορών, τόνισε, απαιτεί ιδιαίτερη μέριμνα για την ασφάλεια και την υψηλή ποιότητα 
του ελαιολάδου.  
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Ο Γραμματέας Αγροτικών Φορέων της Νέας Δημοκρατίας Δρ Κωνσταντίνος Μπαγινέτας, δήλωσε 
ότι η συλλογικότητα αποτελεί μονόδρομο και για τον ελαιοκομικό τομέα και στόχος της Νέας 
Δημοκρατίας είναι να πιστέψει στη συλλογικότητα κάθε μεμονωμένος παραγωγός, διότι η 
μοναχική πορεία αποτελεί αδιέξοδο.  Με ισχυρά συλλογικά σχήματα, όπως η διεπαγγελματική 
οργάνωση, θα επιτύχουμε αναγνωρισιμότητα και ανταγωνιστικότητα για το ελληνικό ελαιόλαδο 
και ένα καλύτερο εισόδημα για όλους στον ελαιοκομικό τομέα.  

Ο εκπρόσωπος του ΚΙΝ.ΑΛ. και π. Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 

Μόσχος Κορασίδης επεσήμανε ότι απαιτείται αλλαγή νοοτροπίας και άμεση δράση, με 

προτεραιότητα την ενίσχυση της συνεργασίας των παραγωγών σε ομάδες παραγωγών, και του 

θεσμού των Διεπαγγελματικών. Η θεσμική αυτή λειτουργία θα κάνει πολύ πιο εύκολη την εισαγωγή 

της καινοτομίας και των βελτιώσεων στην παραγωγή, την εμπορία και την διανομή, θα 

λειτουργήσει ο ελαιοκομικός τομέας χωρίς εμπόδια και θα δώσει μεγαλύτερη υπεραξία στο 

προϊόν.  

Χαιρετισμό απηύθυναν επίσης οι εκπρόσωποι των οργανισμών του Δημοσίου και ειδικότερα ο 
αντιπρόεδρος του ΕΦΕΤ Διονύσιος Βλάχος , ο Πρόεδρος του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ Νίκος Κατής, και ο 
Διευθυντής του Γενικού Χημείου του Κράτους Σταύρος Σάμιος. 

Ο κος Βλάχος χαρακτήρισε στρατηγικής σημασίας τη δημιουργία ενός “οδικού χάρτη”, με  
συγκεκριμένους στόχους και ενέργειες για τη στήριξη του προϊόντος.  Ο ΕΦΕΤ, πρόσθεσε, διενεργεί 
συνεχείς ελέγχους, αλλά απαιτείται συνεργασία για να αντιμετωπίσουμε, όλα τα προβλήματα, όχι 
μόνο τη νοθεία, αλλά να αναδείξουμε και τους ισχυρισμούς υγείας και τα  οργανοληπτικά 
χαρακτηριστικά του ελαιολάδου.  

Ο κος Κατής αναφέρθηκε στο έργο του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ για τον ελαιοκομικό τομέα, όπως η έρευνα 
στα προβλήματα φυτοπροστασίας ελαιοκαλλιέργειας, ο έλεγχος και η πιστοποίηση συσκευασίας 
και εμπορίας ελαιολάδων, καθώς και η απονομή ελληνικού σήματος, επισημαίνοντας ιδιαίτερα την  
ικανοποίηση αιτήματος της ΕΔΟΕ για τη δημιουργία βάσης δεδομένων για ένα εθνικό σύστημα 
ιχνηλασιμότητας στο ελαιόλαδο.  

Ο κος Σάμιος αναφέρθηκε στο ρόλο του ΓΧΚ στην προστασία και ανάπτυξη εθνικών προϊόντων, την 
καταπολέμηση νοθείας και δίωξη απάτης με σημαντικές επιτυχίες, καθώς και στη δημιουργία 
πάνελ οργανοληπτικής δοκιμασίας ελαιολάδου, το οποίο θα διαπιστευθεί μέχρι τέλος του χρόνου. 
Επεσήμανε επίσης την κοινή δράση με το Ελληνικό Κέντρο Εξαγωγών Προώθησης  Ελαιολάδου για 
χαρτογράφηση της αγοράς ελαιολάδου σε πρωτογενές επίπεδο, με στόχο την ανάδειξη του 
προϊόντος στη διεθνή αγορά.  
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Παρεμβάσεις για τα προβλήματα του ελαιοκομικού τομέα και τις προτεινόμενες λύσεις έκαναν 
επίσης οι εκπρόσωποι των οργανώσεων – Μελών της ΕΔΟΕ: το Μέλος Δ.Σ. της ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ 
Γιώργος Γωνιωτάκης, ο Γεν. Διευθυντής του ΣΑΣΟΕΕ Σεραφείμ Αποστόλου, ο Διευθυντής του 
ΠΑΣΕΛ Παναγιώτης Καραγιάννης, ο Πρόεδρος του ΣΠΕΛ Εμμανουήλ Γιαννούλης, ο Πρόεδρος του 
ΣΕΒΙΤΕΛ Γρηγόρης Αντωνιάδης και η Πρόεδρος της Επιστημονικής Εταιρείας Εγκυκλοπαιδιστών 
Ελαιοκομίας  - 4Ε Αικατερίνη Πολυμέρου – Καμηλάκη, ενώ χαιρετισμό έστειλε και ο Πρόεδρος της 
Λέσχης Φίλων Ελαιολάδου - ΦΙΛΑΙΟΣ Βαγγέλης Διβάρης. 

Ο κος Γωνιωτάκης, Μέλος Δ.Σ. της ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ, τόνισε ότι θα πρέπει να νοικοκυρευθεί η 
εσωτερική αγορά, να μάθουμε ποια πραγματικά είναι η ελληνική παραγωγή, να αξιοποιηθεί η 
παρουσία χιλιάδων τουριστών στη χώρα μας για να αυξηθεί η κατανάλωση, να δώσουμε έμφαση 
στην έρευνα και να συνεργαστεί ο επιστήμονας με τον παραγωγό στο χωράφι.   

Ο Γεν. Διευθυντής του ΣΑΣΟΕΕ Σεραφείμ Αποστόλου επεσήμανε την ανάγκη περιορισμού 
διακίνησης χύμα ελαιολάδου, και της μαύρης οικονομίας γενικότερα, καθώς και των φορολογικών 
βαρών που καλούνται να πληρώσουν οι Έλληνες παραγωγοί. Πρότεινε επίσης τη δημιουργία 
ειδικών προγραμμάτων στήριξης παραδοσιακών ελαιώνων σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές 
και την λήψη μέτρων ενίσχυσης των μεγάλων συνεταιριστικών οργανώσεων για την αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας. 

Ο Διευθυντής του ΠΑΣΕΛ Παναγιώτης Καραγιάννης δήλωσε ότι η συνεργατικότητα που όλοι 
επισημαίνουν δεν έχει επιτευχθεί και είναι το ζητούμενο αυτή τη στιγμή. Πρόσθεσε επίσης πως τα 
δεδομένα στον τομέα των ελαιοτριβείων έχουν αλλάξει και οι ελαιοτριβείς θα πρέπει να 
προσαρμοστούν στις νέες αλλαγές. 

Ο Πρόεδρος του ΣΠΕΛ Εμμανουήλ Γιαννούλης αναφέρθηκε στο ρόλο των πυρηνελαιουργείων και 
τη σπουδαιότητά τους για τον ελαιοκομικό τομέα και ζήτησε την αναγνώριση του ρόλου αυτού από  
την Πολιτεία με οφέλη τόσ για τις επιχειρήσεις όσο και για την εθνική οικονομία. Χωρίς 
επεξεργασία ελαιοπυρήνα δεν υπάρχει παραγωγή ελαιολάδου τόνισε. Ζήτησε επίσης ξεκάθαρο 
νομικό πλαίσιο για τη χωροθέτηση, εγκατάσταση και λειτουργία των επιχειρήσεων του κλάδου.  

Ο Πρόεδρος του ΣΕΒΙΤΕΛ Γρηγόρης Αντωνιάδης τόνισε την ιδιαίτερα προβληματική μείωση τα 
τελευταία χρόνια της εγχώριας αγοράς, ως αποτέλεσμα ανυπαρξίας πολιτικών πάταξης του 
παράνομου, ανεξέλεγκτου και ανώνυμου χύμα προϊόντος. Αντιθέτως οι εξαγωγές επώνυμου 
προϊόντος υπερδιπλασιάστηκαν τα χρόνια της κρίσης και πλέον είναι κατά 50% μεγαλύτερες της 
εσωτερικής αγοράς. Επίσης ο κ. Γρ. Αντωνιάδης ζήτησε την νομική θέσπιση ενός μικρού 
παρακρατήματος σε κάθε συναλλαγή που αφορά το ελαιόλαδο (με εξαίρεση τον παραγωγό) κατά 
το πρότυπο της Ισπανίας, ώστε να στηριχθεί το Ελληνικό προϊόν στις ξένες αγορές  και η εγχώρια 
έρευνα για το Ελληνικό ελαιόλαδο. Ζήτησε τέλος την άμεση εφαρμογή του συστήματος 
ιχνηλασιμότητας που έχει δημιουργήσει ο ΣΕΒΙΤΕΛ σε συνεργασία με κρατικούς φορείς και την 
απελευθέρωση της ενεργητικής τελειοποίησης, ως εργαλείο ανταγωνιστικής εξίσωσης με τους 
Ιταλούς και Ισπανούς, οι οποίοι το χρησιμοποιούν εδώ και δεκαετίες ως μέτρο στήριξης του 
προϊόντος τους στις διεθνείς αγορές.   
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Οι θεματικές οι οποίες συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης και οι συντονιστές του 
Διαλόγου ήταν οι εξής: 

Εθνική στρατηγική ελαϊκής πολιτικής 

Βασίλης Ζαμπούνης, εκδότης, Ελιά & Ελαιόλαδο - Olivenews.gr 

Ελαιοκαλλιέργεια - πρωτογενής παραγωγή            

Γιώργος Οικονόμου, Εντεταλμένος Σύμβουλος ΕΔΟΕ 

Ελαιοτριβείο - τυποποίηση                                          

Βασίλης Καμβύσης, γευσιγνώστης ελαιολάδου, χημικός 

Διακίνηση & εμπορία χύμα ελαιολάδου                  

Νίκος Λάππας, διευθυντής, Ύπαιθρος χώρα, ypaithros.gr 

Ιχνηλασιμότητα, ποιότητα & έλεγχοι                        

Λόλα Καππάτου, χημικός, Πρόεδρος ΣΕΧΕ/ΣΕΒΙΤΕΛ 

Εξαγωγές, προβολή & προώθηση                             

Σταύρος Παϊσιάδης, δημοσιογράφος, Γεωργία & Κτηνοτροφία, agrotypos.gr 

Έρευνα, τεχνολογία, εκπαίδευση 

Νίκος Μιχαλίτσης, δ/νων σύμβουλος, Greek Food Panorama    

Η εκδήλωση, η οποία ήταν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
μεταδόθηκε σε ζωντανή μετάδοση μέσω live streaming, δίνοντας την ευκαιρία σε ενδιαφερόμενους 
σε όλη την Ελλάδα να την παρακολουθήσουν. 

 
ΧΟΡΗΓΟΙ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ: 

ΑΡΓΥΡΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ: BASF, CORTEVA AGREISCIENCE, GS1 ASSOCIATON GREECE, ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ 

ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΧΑΛΚΙΝΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ: Άλτις Ελαιόλαδο, FORLABELS, PROTYPON, TERRA CRETA 

XΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: AGRENDA, AGRONEWS, agrotypos.gr, GREEK FOOD PANORAMA, 

ΓΕΩΡΓΙΑ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ, ΕΛΙΑ & ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ, ΕΛΑΙΑΣ ΚΑΡΠΟΣ, ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ, olivenews.gr, 

ΥΠΑΙΘΡΟΣ ΧΩΡΑ, ypaithros.gr 
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