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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ 

ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ 

Τα θέματα που θα αναπτυχτούν κατά την εκπαιδευτική συνάντηση είναι: 

o Αναγνώριση βαθμού ωρίμανσης ελαιοκάρπου 

o Επίδειξη εναλλακτικών τεχνικών συγκομιδής  

o Επίδειξη μέσων και πρακτικών μεταφοράς του ελαιοκάρπου στο 

ελαιουργείο 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:  Στυλιανή Μαλλιαράκη, Γεωπόνος ΒSc, MSc Διαχείριση και 

Προστασία Περιβάλλοντος, με πολύχρονη εμπειρία στην καλλιέργεια της ελιάς. 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

1) Οδηγίες για την έναρξη συγκομιδής της ελιάς            Σελ. 2 

Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής 

Ενότητας Ηρακλείου (Νοέμβριος 2016) 

2) Οδηγίες για την παραγωγή καλής ποιότητας ελαιολάδου                       Σελ. 4 

Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Ηρακλείου 

Κρήτης (Οκτώβριος 2016) 

3) Οδηγίες χειρισμού ελαιοκάρπου και σωστής έκθλιψης ελαιολάδου     Σελ. 6 

Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Χανίων (Οκτώβριος 2016) 
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1) ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ 

Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας 

Ηρακλείου (Νοέμβριος 2016) 

Από τις 10 Νοεμβρίου 2016 μπορεί να ξεκινήσει η συλλογή του ελαιόκαρπου στο 

νομό Ηρακλείου. Η εισφορά δακοκτονίας, να σημειωθεί, έχει οριστεί στo 2% ανά κιλό 

ελαιόλαδου.    

Πιο αναλυτικά, η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της 

Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου ανακοίνωσε την ολοκλήρωση των δολωματικών 

ψεκασμών για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς στην ΠΕ Ηρακλείου, για τη φετινή 

περίοδο. Η συγκομιδή του ελαιόκαρπου σε όλη την Περιφέρεια Ηρακλείου μπορεί να 

ξεκινήσει από τις 10-11-2016. Οι Τοπικές Κοινότητες που αναφέρονται στον παρακάτω 

πίνακα εξαιρέθηκαν από το πρόγραμμα δακοκτονίας 2016 και ως εκ τούτου, δεν θα 

πληρώσουν εισφορά δακοκτονίας για τον ελαιόκαρπο που προέρχεται από αυτά τα 

ελαιόδεντρα.   

Α/Α Τοπική Κοινότητα  Καλλικρατικός Δήμος 

1 Αστρακοί - Μυρτιά Αρχανών - Αστερουσίων 

2 Κουνάβοι Αρχανών - Αστερουσίων 

3 Βασιλειές Ηρακλείου 

4 Καλλιθέα Ηρακλείου 

5 Σκαλάνι Ηρακλείου 

6 Φορτέτσα Ηρακλείου 

7 Αγία Τριάδα - Μονή Αγκαράθου Μινώα-Πεδιάδος 

8 Αιτάνια Χερσονήσου 

9 Άνω - Κάτω Βάθεια Χερσονήσου 

10 Ανώπολη Χερσονήσου 

11 Βορίτσι Χερσονήσου 

12 Γάλιπε Χερσονήσου 

13 Γαλύφα Χερσονήσου 

14 Ελιά Χερσονήσου 

15 Επισκοπή Χερσονήσου 

16 Καινούριο Χωριό Χερσονήσου 

17 Καλό Χωριό Χερσονήσου 

18 Κοξαρη Χερσονήσου 

19 Σγουροκεφάλι Χερσονήσου 

20 Σταμνιοί Χερσονήσου 

21 Χαράσσο Χερσονήσου 

 



 

ΔΡΑΣΗ Γ.ΙΙΙ.1. / Ο.Ε.Φ. Α.Σ. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ  3  

Σε ελαιώνες με υψηλό ποσοστό καρποφορίας όπου η συγκομιδή μπορεί να 

γίνει όψιμα, αν επικρατήσουν ήπιες καιρικές συνθήκες, ενδέχεται να υπάρξουν 

ικανοί δακοπληθυσμοί που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιές στον 

ελαιόκαρπο. Καλούνται επομένως οι παραγωγοί να ελέγχουν σε τακτά χρονικά 

διαστήματα τα ελαιόδεντρα και τον ελαιόκαρπό τους και να μεριμνούν οι ίδιοι για 

την προστασία τους από το δάκο χρησιμοποιώντας μόνο εγκεκριμένα 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα πάντα σε συνεννόηση με τους τοπικούς γεωπόνους. 

Αυτοί θα τους υποδείξουν την καταλληλότερη μέθοδος καταπολέμησης, η οποία θα 

πρέπει να συνδυάζει την αποτελεσματικότητα με τη μικρότερη δυνατή επιβάρυνση 

στο προϊόν, στον χρήστη και στο περιβάλλον.  

Σε κάθε περίπτωση οι όποιοι ψεκασμοί απαιτηθούν πρέπει να γίνονται όταν 

οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν (χωρίς άνεμο ή βροχή), ενημερώνοντας έγκαιρα 

τους περίοικους και τηρώντας υποχρεωτικά τις αποστάσεις από ειδικές περιοχές. 

Τονίζεται ότι θα πρέπει να τηρηθούν αυστηρά οι ημέρες αναμονής πριν από τη 

συγκομιδή, οι οποίες αναγράφονται στην ετικέτα του χρησιμοποιηθέντος 

φαρμάκου. Επισημαίνεται ότι για την παραγωγή ελαιόλαδου που θα χαρακτηριστεί 

ως Π.Ο.Π. απαγορεύεται η καταπολέμηση του δάκου με ψεκασμούς καλύψεως. 

Παρακαλούνται οι ελαιοτριβείς της Π.Ε. Ηρακλείου να ακολουθήσουν το 

χρονοδιάγραμμα που υποδεικνύεται από την υπηρεσία  για την έναρξη της 

λειτουργίας των μονάδων τους, ώστε να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα ύπαρξης 

υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων στο ελαιόλαδο. Παράλληλα  για το ελαιοκομικό έτος 

2016-2017 η εισφορά δακοκτονίας ανέρχεται στα 0,02 € ανά κιλό ελαιολάδου. 

Υπενθυμίζεται ότι, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος θα πραγματοποιηθούν 

δειγματοληπτικοί έλεγχοι σε όλη την ΠΕ Ηρακλείου σε επίπεδο παραγωγού για τον 

προσδιορισμό των υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων στο ελαιόλαδο. 
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2) Οδηγίες για την παραγωγή καλής ποιότητας 

ελαιολάδου  

Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Ηρακλείου 

Κρήτης (Οκτώβριος 2016) 

Οδηγίες για την παραγωγή καλής ποιότητας ελαιόλαδου κατά την 

ελαιοσυλλογή και αποθήκευση περιέχει σε επιστολή του το Περιφερειακό Κέντρο 

Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ηρακλείου Κρήτης, Τμήμα Εργαστηρίων 

Ποιοτικού Ελέγχου.  

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η ανακοίνωση με την ευκαιρία της έναρξης της 

ελαιοκομικής περιόδου και αφού σας ευχηθούμε καλή ελαιοσυλλογή, θα θέλαμε να 

σας συστήσουμε να δώσετε προσοχή στα παρακάτω που αφορούν την παραγωγή 

καλής ποιότητας ελαιολάδου: 

1. Η συλλογή του ελαιοκάρπου να ξεκινήσει μετά τις ημερομηνίες που ορίζουν οι 

κατά τόπους Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής. 

2. O ελαιόκαρπος θα πρέπει να βρίσκεται στο κατάλληλο στάδιο ωριμότητας 

(μαύρο-ιώδης χρώμα). 

3. Ο καρπός που μαζεύεται με δίχτυα (χονδρολιές), δεν θα πρέπει να αφήνεται στα 

δίχτυα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Είναι σημαντικό ο καρπός να ελαιοποιείται 

όσο το δυνατόν συντομότερα από την συλλογή του (επιθυμητή αυθημερόν άλεση). 

Κατά την συγκομιδή να αποφεύγονται οι τραυματισμοί του ελαιόκαρπου. 

4. Τα μέσα συλλογής και μεταφοράς (δίχτυα, σακιά, τελάρα) θα πρέπει να είναι 

καθαρά και στεγνά. 

5. Η μεταφορά του ελαιοκάρπου και η αποθήκευση του πριν την ελαιοποίηση θα 

πρέπει να γίνεται σε χώρο δροσερό και καλά αεριζόμενο. Η μεταφορά με διάτρητα 

πλαστικά τελάρα είναι προτιμότερη σε σχέση με τους σάκους. Εφόσον 

χρησιμοποιούνται σάκοι θα πρέπει να είναι υφασμάτινοι και όχι νάιλον και να 

τοποθετούνται όρθιοι. 
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6. Πριν την άλεση θα πρέπει να εξασφαλίζεται η καθαρότητα του ελαιοκάρπου 

(αποφύλλωση και πλύσιμο με άφθονο καθαρό νερό). 

7. Διατηρούμε την θερμοκρασία μάλαξης της ελαιοζύμης χαμηλά, κάτω των 32οC, 

(και για ελαιόλαδα ΠΟΠ κάτω των 27οC). 

8. Η αποθήκευση του ελαιολάδου θα πρέπει να γίνεται σε καθαρό χώρο, σε 

κατάλληλα μέσα, σε χαμηλές θερμοκρασίες, χωρίς άμεση έκθεση στον ήλιο ή σε 

πηγή θέρμανσης και ξεχωριστά για κάθε ποιότητα. Να λαμβάνονται μέτρα 

πρόληψης για την αποφυγή επιμόλυνσης (από: βενζίνη, πετρέλαιο υγραέριο, 

χημικά και άλλες πτητικές ουσίες). Μετά από 1-2 μήνες θα πρέπει το ελαιόλαδο να 

μεταγγίζεται για την αφαίρεση της ‘’καθούρας’’. Τα δοχεία συσκευασίας μεταφοράς 

και αποθήκευσης θα πρέπει να είναι από κατάλληλο υλικό, αδιαφανή, αεροστεγή – 

κλειστά και γεμάτα για να περιορισθεί η οξείδωση.   
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3) ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ ΚΑΙ ΣΩΣΤΗΣ 

ΕΚΘΛΙΨΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 

Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Χανίων (Οκτώβριος 2016) 

Α. Στους Ελαιώνες 

Εφαρμογή ορθής γεωργικής πρακτικής. Ειδικότερα προσέχουμε για:  

- Τήρηση κανόνων ορθής χρήσης φυτοπροστατευτικών (ημερομηνία από την 

τελευταία εφαρμογή έως την συλλογή. 

– Αποφυγή διασποράς η καύσης πλαστικών υλικών, τα οποία συλλέγουμε για 

ανακύκλωση η ασφαλή αποθήκευσή τους. 

– Συγκομιδή χωρίς τραυματισμούς του καρπού της ελιάς. Αποφεύγουμε να πατάμε 

πάνω στον ελαιόκαρπο. Αποφεύγουμε τη συμπίεση των ελιών εντός των σάκκων.  

- Η μεταφορά των ελιών στο ελαιοτριβείο να γίνεται μέσα σε γιούτινους σάκκους η 

σε παραγωγικές κλούβες. ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΑΙ η χρήση Πλαστικών Τσουβαλιών. 

- Προγραμματίζουμε την ελαιοσυλλογή σε συνεννόηση με το ελαιοτριβείο για 

γρήγορη έκθλιψη του ελαιοκάρπου. 

– Ελαιόπανα και πλαστικά εξαρτήματα των ελαιοραβδιστικών να πληρούν τα όρια 

της νομοθεσίας για τους φθαλικούς εστέρες (καν.(ΕΚ) 10/2011). 

Β. Στα ελαιοτριβεία 

1. Πριν την έκθλιψη  

- Οι ελιές να αποθηκεύονται σε αεριζόμενο χώρο προστατευμένες από βροχή.  

- Τα μέσα αποθήκευσης να είναι σάκοι γιούτινοι η παραγωγικές κλούβες η μεγάλα 

πλαστικά κιβώτια επαρκώς αεριζόμενα. 

– ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ η χρήση Πλαστικών Τσουβαλιών, Καθότι η χρήση τους 

Αναιρεί όλες τις Πιστοποιήσεις, Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων (Βάσει των 

προδιαγραφών του ΕΦΕΤ). 

– Κατά την αποθήκευσή του ο ελαιόκαρπος υφίσταται υδρόλυση (λιπόλυση) 

δηλαδή απελευθέρωση λιπαρών οξέων από τα τριγλυκερίδια. 
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– Η υδρόλυση έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της οξύτητας την υποβάθμιση των 

οργανοληπτικών χαρακτηριστικών του ελαιολάδου και την μείωση της εμπορικής 

του αξίας.  

- Η υδρόλυση (μικροβιακή και ενζυματική) ευνοείται από περιβάλλον αυξημένης 

θερμοκρασίας παρουσίας τραυμάτων στους καρπούς της ελιάς και παρουσίας 

νερού. για το λόγο αυτό οι καρποί της ελιάς πρέπει να διατηρούνται χωρίς να 

αυξάνεται η θερμοκρασία τους και να μην βρέχονται. 

– Οι περιέκτες διατήρησης πρέπει όπως προαναφέραμε να είναι οι γιούτινοι σάκκοι 

(Καννάβινοι) η ακόμη καλύτερα αποτελέσματα θα έχουμε κατά τη διατήρηση του 

ελαιοκάρπου σε πλαστικές κλούβες η παλετοκιβώτια που προσφέρουν καλύτερο 

αερισμό. 

2. Κατά την έκθλιψη του ελαιοκάρπου 

– Εφαρμογή ορθής υγιεινής και βιομηχανικής πρακτικής από το ελαιοτριβείο. Οι 

εγκαταστάσεις των ελαιοτριβείων να είναι σύμφωνες με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ του 

Καν.(Ε.Κ.)852/04.  

- Τα ελαιοτριβεία να εγκαταστήσουν σύστημα αυτοελέγχου (διαδικασία ή 

διαδικασίες βάσει των αρχών HACCP, άρθρο 5 του Καν.(ΕΚ) 852/04) με καταγραφή 

διαφόρων παραμέτρων της παραγωγικής διαδικασίας. 

– Η θερμοκρασία της ελαιοζύμης κατά την μάλαξη να μην ξεπερνά τους 27 οC γιατί 

καταστρέφονται τα πτητικά χαρακτηριστικά του ελαιολάδου στα οποία οφείλεται το 

χαρακτηριστικό του άρωμα και αυξάνεται η περιεκτικότητα του σε κηρούς.   

- Σημειώνεται ότι για την τεκμηρίωση της ένδειξης «εξαγωγή εν ψυχρώ», (άρθρο 5 

παρ.β του καν.(ΕΚ) 1019/2002),κατά την τυποποίηση του ελαιολάδου, απαιτείται η 

τήρηση αρχείου θερμοκρασιών, (κάτω των 27ο C), στις οποίες λαμβάνονται τα 

ελαιόλαδα (Απόφαση ΥΠΑΑΤ αρ.323902/18-9-2009 άρθρο 3 παρ.3 σημεία 3α, 3β, 

3βi,3βii).   

- Οι πλαστικοί σωλήνες και οι περιέκτες ελαιολάδου να μην έχουν στην σύνθεσή 

τους πλαστικοποιητές φθαλικούς εστέρες (οδηγία 2007/19 Ε.Κ. και Κανονισμός 
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1935/06) γιατί οι ουσίες αυτές μεταναστεύουν από τους σωλήνες η τους περιέκτες 

στο ελαιόλαδο και ανιχνεύονται κατά την χημική ανάλυση του ελαιολάδου.  

- Σε αυτά περιλαμβάνεται και ο πλαστικός σωλήνας που χρησιμοποιείται κατά την 

μεταφορά του ελαιολάδου στα σπίτια των ελαιοπαραγωγών. 

Για όλα τα πλαστικά υλικά που χρησιμοποιούνται σε όλα τα στάδια της διαδικασίας 

παραγωγής ελαιολάδου (ελαιοσυλλογή, μεταφορά, έκθλιψη) να ζητείται από τους 

πωλητές πιστοποίηση ως προς την μη παρουσία στην σύνθεσή τους φθαλικών 

εστέρων ως πλαστικοποιητών Τροφίμων.  

Γ. Αποθήκευση ελαιολάδου.   

- Το ελαιόλαδο να αποθηκεύεται σε δεξαμενές, κατάλληλους για λιπαρά τρόφιμα 

(Οδηγία Ε.Κ. 2007/19), σε συνθήκες χαμηλών θερμοκρασιών και προστατευμένο 

από παρουσία οξυγόνου. Για ελαιόλαδα Προστασίας Ονομασίας Προέλευσης , και 

για τα ελαιόλαδα για τα οποία θα τυποποιηθούν (EL στη φιάλη) να υπάρχει πλήρης 

ιχνηλασιμοτητα, και η αποθήκευση να γίνεται υποχρεωτικά σε ανοξείδωτες 

δεξαμενές. 

– Ελαιόλαδα που έχουν παραχθεί όψιμα και εμφανίζουν υψηλότερο Κ να 

αποθηκεύονται χωριστά και να προωθούνται στην αγορά νωρίτερα από ελαιόλαδα 

παραχθέντα πρώιμα που εμφανίζουν χαμηλότερο Κ. 

– Οι χώρο και οι ανοξείδωτες δεξαμενές τυποποιητηρίων, συνεταιρισμών και 

ελαιοτριβείων παρέχουν καλύτερες συνθήκες αποθήκευσης του ελαιολάδου από τις 

αποθήκες των παραγωγών. 

– Οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης του ελαιολάδου να εφαρμόζουν ορθή υγιεινή και 

αποθηκευτική πρακτική, και εγκαθιστούν διαδικασία η διαδικασίες βάσει των 

αρχών HACCP, που προβλέπονται από τα άρθρα 4 και 5 του Καν.(Ε.Κ.)852/2004. Να 

εγκαθιστούν επίσης σύστημα ιχνηλασιμότητας του άρθρου 18 του 

Καν.(ΕΚ)178/2002. 

Καταλήγοντας τονίζει ότι «η Υπηρεσία θα επιβλέπει για την εφαρμογή των 

παραπάνω με τακτικούς ελέγχους και είναι στην διάθεση των ενδιαφερομένων για 

κάθε περαιτέρω πληροφορία».  


