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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
ΣΥΣΚΕΨΗ ΕΔΟΕ ΜΕ Υπ.ΑΑΤ κ. Μ.ΒΟΡΙΔΗ, 10/3/2020 

 
 

Η ανάπτυξη της ελαιοκοµίας, µέσα από ένα µέσο-µακροπρόθεσµο εθνικό στρατηγικό 

σχέδιο, αποτέλεσε το κύριο θέµα της σύσκεψης η οποία πραγµατοποιήθηκε υπό τον 

Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων κ. Μαυρουδή Βορίδη και τη συµµετοχή 

αντιπροσωπείας της ΕΔΟΕ, στις 10/3/20.  

 

Από πλευράς ΥπΑΑΤ συµµετείχαν επίσης ο κ. Νίκος Ταβουλάρης, Διευθυντής του 

Γεν.Γραµµατέα κ. Γεώργιου Στρατάκου (ο οποίος εκτάκτως απουσίαζε) και η Γεν. Διευθύντρια 

Τροφίµων κα Χρ. Παπαδηµητρίου. 

 

Από πλευράς ΕΔΟΕ παρευρέθησαν εκπρόσωποι των παραγωγών (ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ: κκ. 

Γωνιωτάκης, Καραπάνος), ελαιουργών (ΠΑΣΕΛ: κ. Καραγιάννης) πυρηνελαιουργών (ΣΠΕΛ: κ. 

Γιαννούλης) & τυποποιητών-εξαγωγέων (ΣΕΒΙΤΕΛ κ.κ. Καραχανίδης, Ζαβάκος, Αντωνιάδης). 

Σχολιάζοντας την παρούσα κατάσταση που επικρατεί στον ελαιοκοµικό τοµέα, έγινε αναφορά 

και στους παράγοντες διαµόρφωσης των τιµών σε εθνικό, ευρωπαικό και διεθνές επίπεδο, 

ενώ σηµειώθηκε ότι είναι αδύνατη η όποια προστασία του εισοδήµατος των παραγωγών ή των 

υπολοίπων εµπλεκόµενων µε τον τοµέα, µε παρεµβατικά µέτρα. 

 

Αντιθέτως, στόχος όλων µας θα πρέπει να είναι η δηµιουργία προστιθέµενης αξίας στο 

προϊόν, η αύξηση της ποσότητας προϊόντος που διακινείται επώνυµο και τυποποιηµένο, ο 

έλεγχος στην ποιότητα του διακινούµενου προϊόντος, η στήριξη δράσεων εξωστρέφειας κλπ. 

Τέθηκαν επίσης στην συζήτηση τα πιο κάτω θέµατα: 

 

• η λήψη µέτρων και κινήτρων για την δηµιουργία βιώσιµων επιχειρηµατικών σχηµάτων, 

ακόµα και µέσω συγχωνεύσεων, από τον πρωτογενή τοµέα και τις οργανώσεις 

παραγωγών, µέχρι τα ελαιουργεία, τα τυποιητήρια και τις εξαγωγικές επιχειρήσεις. 

• η ανάγκη συστηµατικής ενηµέρωσης και πληροφόρησης όλων των εµπλεκοµένων στην 

παραγωγική διαδικασία για την τήρηση ορθών πρακτικών προστασίας και βελτίωσης 

της ποιότητας. 

• η εφαρµογή ενός αποτελεσµατικού και ευέλικτου θεσµικού πλαισίου για την 
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καταπολέµιση των ασθενειών του ελαιόδενδρου, τις άµεσες γεωργικές 

προειδοποιήσεις, την ασφάλιση της παραγωγής κλπ. 

• η αξιοποίηση των επιστηµονικών ευρηµάτων και µελετών για τα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά του ελληνικού ελαιολάδου. 

• η στήριξη και προώθηση των αναγνωρισµένων περιοχών Ονοµασίας Προέλευσης 

(ΠΟΠ), Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) και των βιολογικών ελαιολάδων. 

• η κατάργηση όλων των αντικινήτρων και εµποδίων στις εξαγωγές ελαιολάδου και 

ελαιοκοµικών προϊόντων και η στήριξή τους, µε στόχο την διεύρυνση της επώνυµης 

παρουσίας σε αγορές του εξωτερικού. 

• η στήριξη του ρόλου και του έργου του ΕΦΕΤ για την διασφάλιση της νοµιµότητας και 

διαφάνειας στη διακίνηση του ελαιολάδου στη εσωτερική αγορά. 

• η αναβάθµιση της διοικητικής και δαιχειριστικής οργάνωσης όλων των 

Διεπαγγελµατικών Οργανώσεων για την αποτελεσµατικότερη και δυναµικότερη κάθετη 

παρέµβαση και η εφαρµογή των αναγκαίων µέτρων στους φορείς - Μέλη τους. 

 

Ο Υπουργός κ. Βορίδης, υποσχέθηκε ότι θα συνεχίσει την προσπάθεια υλοποίησης των 

άµεσης ανάγκης µέτρων, καθώς και την διασφάλιση µιας ουσιαστικής συνεργασίας του 

υπηρεσιακού µηχανισµού του ΥπΑΑΤ µε την ΕΔΟΕ. 

 

Από πλευράς της ΕΔΟΕ, ο Πρόεδρος κ. Γιαννούλης ευχαρίστησε τον υπουργό για την 

εξαιρετική συνεργασία του και το θετικό κλίµα προσέγγισης των κλαδικών προβληµάτων και 

υποσχέθηκε ότι θα επανυποβληθούν άµεσα όλες οι προτάσεις προκειµένου να 

δροµολογηθούν οι δυνατές λύσεις. 

 
 
 


