
Κατά την αποθήκευση  του ελαιολάδου 

 
 Υποχρεωτική αποθήκευση ελαιολάδου σε 

ανοξείδωτες δεξαμενές. 

 
 Οι δεξαμενές πρέπει πάντα να είναι 

καλυμμένες, με στόχο τον αποκλεισμό της 
ανανέωσης του αέρα που έρχεται σε επαφή 
με το ελαιόλαδο.   

 

 Οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης του 
ελαιολάδου θα πρέπει να πληρούν τους 
κανόνες ορθής υγιεινής και 
αποθηκευτικής πρακτικής (χώρο σκιερό, 
καθαρό, απαλλαγμένο από οσμές, έντομα 
και τρωκτικά) 

 

Πηγές: 

www.efet.gr  
www.minagric.gr  
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Διεξαγωγή μαθημάτων 

παραγωγών στον αγρό» 

 

υλοποίησης 2018 -2019 

ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ: 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 

 



Ξεκινώντας από τους ελαιώνες… 

Συγκομιδή ελαιοκάρπου:  

Ο καρπός της ελαιοποιήσιμης ελιάς συγκομίζεται είτε ημιώριμος για την παρασκευή 

εκλεκτής ποιότητας λαδιού (αγουρέλαια) ή τελείως ώριμος για την ελαιοποίηση, ώστε 

να υπάρχουν οι βέλτιστες συνθήκες ποιότητας & απόδοσης ελαιολάδου. 

Εφαρμογή ορθής γεωργικής πρακτικής. Ειδικότερα 

φροντίζουμε να: 

 Διατηρούμε την οικολογική ισορροπία του ελαιώνα μας, 

εφαρμόζοντας ορθές καλλιεργητικές πρακτικές στον 

κατάλληλο χρόνο (κλάδεμα, λίπανση, άρδευση, έλεγχο 

εχθρών και ασθενειών), για να εξασφαλίσουμε υγιή δένδρα 

και ποιοτικό ελαιόκαρπο. 

 Τηρούμε τους κανόνες ορθής χρήσης φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων τηρώντας ημερομηνία από την τελευταία 

εφαρμογή έως την συλλογή. Χρησιμοποιούμε μόνο 

εγκεκριμένα για την ελαιοκαλλιέργεια σκευάσματα, 

τηρώντας τα μεσοδιαστήματα και αποφεύγοντας τυχόν 

επιμολύνσεις, προστατεύοντας παράλληλα το πολύτιμο 

περιβάλλον μας.  

 Αποφεύγουμε τη διασπορά και καύση πλαστικών υλικών, 

τα οποία συλλέγουμε για ανακύκλωση ή ασφαλή 

αποθήκευσή τους. 

 Ξεκινάμε την ελαιοσυλλογή μετά την άδεια συγκομιδής της 

αρμόδιας ΔΑΟΚ.  

 Συγκομίζουμε προσεκτικά τον ελαιόκαρπο, αποφεύγοντας 

κάθε είδους τραυματισμό (χτυπήματα, πατήματα) και 

επιμολύνσεις από το έδαφος κατά τη συγκομιδή του. 

 Προγραμματίζουμε την συγκομιδή όταν ο ελαιόκαρπος 

είναι στο κατάλληλο στάδιο ωρίμανσης (αποφεύγουμε να 

είναι υπερώριμος) 

 Χρησιμοποιούμε ελαιόπανα και πλαστικά εξαρτήματα των 

ελαιοραβδιστικών που πληρούν τη  νομοθεσία για τους 

φθαλικούς εστέρες (καν.(ΕΚ) 10/2011). 

 

 Τοποθετούμε τον ελαιόκαρπο και τον μεταφέρουμε στο ελαιοτριβείο μέσα σε 

γιούτινους σάκους ή σε παραγωγικές κλούβες κατάλληλες για τρόφιμα..  

 ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ η χρήση πλαστικών τσουβαλιών (βάσει προδιαγραφών 

ΕΦΕΤ). 

 Προγραμματίζουμε την ελαιοσυλλογή σε συνεννόηση με το ελαιοτριβείο για 

άμεση έκθλιψη του ελαιοκάρπου. 

Στο ελαιοτριβείο… 

Πριν την έκθλιψη 

 Η παραλαβή του ελαιοκάρπου συνιστάται να γίνεται εκτός του χώρου του 

ελαιουργείου.  

 Τα οχήματα μεταφοράς του ελαιοκάρπου δεν θα πρέπει να προσεγγίζουν το 

χώρο παραγωγής του ελαιολάδου.  

 Οι ελιές θα πρέπει να αποθηκεύονται σε αεριζόμενο χώρο, προστατευόμενο 

από την βροχή. 

 

Περιορίζουμε έτσι το φαινόμενο της υδρόλυσης που προκαλεί την αύξηση της 

οξύτητας την υποβάθμιση των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών του ελαιολάδου 

και την μείωση της εμπορικής του αξίας. 

 

Κατά την έκθλιψη του ελαιοκάρπου 

 Το ελαιοτριβείο πρέπει να εφαρμόζει τους κώδικες ορθής υγιεινής και 

βιομηχανικής πρακτικής. Οι εγκαταστάσεις του ελαιοτριβείου θα πρέπει να 

είναι σύμφωνες με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ του Καν.(Ε.Κ.)852/04. 

 Η θερμοκρασία της ελαιοζύμης κατά την μάλαξη να μην ξεπερνά τους 27
ο
C, 

γιατί καταστρέφονται τα πτητικά χαρακτηριστικά του ελαιολάδου στα οποία 

οφείλεται το χαρακτηριστικό του άρωμα και αυξάνεται η περιεκτικότητα του σε 

κηρούς.  

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

τους πλαστικοποιητές φθαλικούς εστέρες (οδηγία 2007/19 Ε.Κ. και Κανονισμός 

1935/06).  

 
 


