


Η Οργάνωση Παραγωγών (Ο.Π.) - ΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ – «Η ΕΝΩΣΗ» αποτελεί 
μία πρωτοβουλία των ελαιοπαραγωγών της  Ένωσης. Αναγνωρισμένη από το Υπ.Α.Α.Τ. ως 
Οργάνωση Ελαιουργικού Φορέα (Ο.Ε.Φ.), η Ο.Π. ανέλαβε με Ιδίους, Εθνικούς και 
Eνωσιακούς πόρους,  την ενεργή παρέμβαση της σε θέματα που αφορούν τόσο στο 
περιβάλλον όσο και στην βελτίωση της ποιότητας. 

Βασικός στόχος των παρεμβάσεων ήταν η ουσιαστική στήριξη των ελαιοπαραγωγών μελών 
της, η μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την ελαιοκαλλιέργεια, η αναβάθμιση 
της ποιότητας του παραγόμενου προϊόντος καθώς και η ασφάλεια του τελικού καταναλωτή 
μέσω υιοθέτησης σύγχρονων συστημάτων ποιότητας και ιχνηλασιμότητας

Η Ο.Π. πηγαίνοντας ένα βήμα παραπέρα, από την παραδοσιακή εφαρμογή 
Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Ελαιοκαλλιέργειας, (Σ.Ο.Δ.) 
προχώρησε στην υιοθέτηση σύγχρονων τεχνολογιών και λογισμικών για 
τον πληρέστερο έλεγχο των απαιτούμενων εισροών και εκροών (απαιτήσεις 
άρδευσης, λίπανσης, δακοκτονίας κλπ). Στο πλαίσιο του Σ.Ο.Δ. 
συμμετείχαν 930 παραγωγοί μέλη της Ο.Π. 

Παράλληλα, η Ο.Π. για να εξασφαλίσει την επιτυχημένη μετάβαση από την 
παραδοσιακή στην σύγχρονη μέθοδο ελαιοκαλλιέργειας, συνεργάστηκε με 
ομάδα εμπειρογνωμόνων, ακαδημαϊκών και εταιρειών, για την διοργάνωση 
μαθημάτων κατάρτισης επί τόπου στον αγρό.



Σημαντικό κομμάτι της ολοκληρωμένης προσέγγισης στην βελτίωση της ποιότητας και 
ασφάλειας των προϊόντων αποτέλεσε η επέκταση, ψηφιοποίηση και πιστοποίηση του 
εφαρμοζόμενου Συστήματος Ιχνηλασιμότητας κατά ISO 22005:2008 καθώς και του 
Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων, ISO 22000:2005, IFS και BRC. 

Παράλληλα με την εγκατάσταση των ανωτέρω συστημάτων, προχώρησε και σε βελτιωτικές 
ενέργειες στο χώρο παραγωγής με την κατασκευή εποξειδικού δαπέδου, την βελτίωση των 
χώρων υγιεινής του προσωπικού και την τοποθέτηση πάνελ υγειονομικής χρήσης τα οποία 
ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές των προαναφερόμενων συστημάτων ποιότητας που 
εγκαθίστανται καθώς και στην προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού για το χημικό της 
εργαστήριο. 

Τέλος, ο νέος διαδικτυακός τόπος της Ο.Π. συγκεντρώνει και 
παρουσιάζει όλες τις δραστηριότητες αυτής που αφορούν την 
ελαιοκαλλιέργεια, την βελτίωση της ποιότητας, την ιχνηλασιμότητα και 
πιστοποίηση των προϊόντων της και παρέχει πρόσθετη πληροφόρηση 
σχετικά με την οργάνωση και τα προϊόντα αυτής.



Ήξερες ότι…

 Το χρώμα του ελαιολάδου δεν έχει σχέση με την ποιότητά του. Μάλιστα, μπορεί να ποικίλει 
από βαθύ πράσινο μέχρι χρυσαφί, με πολλές ενδιάμεσες και άλλες αποχρώσεις. Αυτό 
εξαρτάται από τις ουσίες που κυριαρχούν και οι οποίες οφείλονται εν πολλοίς στον 
ελαιόκαρπο από τον οποίο παράγεται το λάδι. Αν κυριαρχεί χλωροφύλλη, το χρώμα του 
λαδιού είναι πράσινο ή καλύτερα έχει αποχρώσεις του πράσινου χρώματος. Αν κυριαρχούν οι 
καροτίνες, οι αποχρώσεις είναι χρυσίζουσες.

 Το ελαιόλαδο είναι πλούσιο σε βιταμίνη Ε, μονοακόρεστα λιπαρά οξέα (σε ποσοστό μέχρι και 
83%) και αντιοξειδωτικές ουσίες (πολυφαινόλες του ελαιόλαδου: ελαϊκό οξύ, ολευροπεΐνη, 
σκουαλένιο). Οι ουσίες αυτές που περιέχει δρουν ευεργετικά στην υγεία του στομάχου, του 
δωδεκαδακτύλου και του καρδιαγγειακού συστήματος, ενώ βοηθούν επίσης και στη μείωση 
της «κακής» και στην αύξηση της «καλής» χοληστερίνης αντίστοιχα. 
Θεωρείται, επίσης, πως δρουν προληπτικά για κάποιες μορφές καρκίνου και για 
την  οστεοπόρωση.

 Το ελαιόλαδο έχει ακριβώς τις ίδιες θερμίδες με τα άλλα σπορέλαια που 
κυκλοφορούν (αραβοσιτέλαιο, ηλιέλαιο, σογιέλαιο). 
Μια κουταλιά της σούπας έχει περίπου 155 θερμίδες.



 Σε όλο τον κόσμο καλλιεργούνται περισσότερες από 1.300 ποικιλίες ελιάς. 
Στην Ελλάδα, µε κριτήριο το μέγεθος του καρπού, υπολογίζεται ότι υπάρχουν γύρω στις 80 
ποικιλίες που διακρίνονται, βάσει μεγέθους σε 3 κατηγορίες:
 μικρόκαρπες ποικιλίες ελιάς µε βάρος καρπού μέχρι 2,99 gr
 µεσόκαρπες ποικιλίες ελιάς µε βάρος καρπού από 3,00 – 5,49 gr
 αδρόκαρπες ποικιλίες ελιάς µε βάρος καρπού από 5,5 gr και άνω

Μία άλλη µέθοδος ταξινόµησης των ποικιλιών είναι βάσει του προορισμού χρήσης του 
καρπού:
 Επιτραπέζιες ποικιλίες ελιάς που παράγουν καρπό για επιτραπέζια κατανάλωση.
 Ελαιοποιήσιμες ποικιλίες που παράγουν καρπό για ελαιοποίηση, δηλαδή για την παραγωγή 

ελαιολάδου και
 Ποικιλίες ελιάς διπλής χρήσεως, δηλαδή ποικιλίες που παράγουν καρπό και για τους δύο 

σκοπούς, ελαιοποίηση και επιτραπέζια κατανάλωση.




