
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Η Διεπαγγελματική Οργάνωση Επιτραπέζιας Ελιάς 
κατέθεσε φάκελο αναγνώρισης σε εθνικό φορέα

Στόχος η δυναμική προάσπιση των συμφερόντων ενός από τους πλέον εξωστρεφείς κλάδους της αγροτικής μας 
οικονομίας, με το 85% της εγχώριας παράγωγης να εξάγεται σε περισσότερες από 100 χώρες, προσαυξάνοντας 

το ΑΕΠ κατά €500+ εκατ. ετησίως 

—————————————————————————————————————————

Ο κλάδος της επιτραπέζιας ελιάς, ένας από τους ισχυρότερους εξαγωγικούς κλάδους της αγροτικής οικονομίας 
στην Ελλάδα, ενισχύει την θέση του σε εθνικό και διεθνές επίπεδο με την κατάθεση Αίτησης Αναγνώρισης της 
ΔΟΕΠΕΛ σε Εθνικό  Φορέα την 19η Ιουνίου 2020. 

Η αναγνώριση της ΔΟΕΠΕΛ αποτελεί όραμα ετών για τους απασχολούμενους στον κλάδο, τους 
ελαιοπαραγωγούς και τις μεταποιητικές, τυποποιητικές, εξαγωγικές επιχειρήσεις των επιτραπέζιων ελιών, καθώς 
έχει -μεταξύ άλλων- σαν στόχους:

- Την ισχυροποίηση της θέσης της επιτραπέζιας ελιάς στις διεθνείς αγορές,

- Τον καλύτερο συντονισμό και προάσπιση των συμφερόντων των φορέων που απασχολούνται σε όλο το 
φάσμα της παραγωγής, επεξεργασίας, μεταποίησης, τυποποίησης και εμπορίας (εξαγωγή/διακίνηση) του 
προϊόντος,

- Την αναβάθμιση της εικόνας της επιτραπέζιας ελιάς τόσο στις αγορές του εξωτερικού, όσο και στην 
ελληνική αγορά.

Σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα, ο κλάδος της επιτραπέζιας ελιάς:

- Αριθμεί περισσότερους από 46.000 ελαιοπαραγωγούς και αντιστοίχως περισσότερες από 100 
μεταποιητικές-εξαγωγικές επιχειρήσεις,

- Εξάγει +85% της εγχώριας παραγωγής στις διεθνείς αγορές, 

- Αυξάνει το ΑΕΠ της χώρας κατά  €500+ εκατ.  και

- Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 2η θέση στις παγκόσμιες εξαγωγές του προϊόντος.

Στην ΔΟΕΠΕΛ συμμετέχουν και οι τρείς τομείς του προϊόντος:

- Ο πρωτογενής τομέας με οργανωμένους ελαιοπαραγωγούς σε Συνεταιριστικές Οργανώσεις, Ομάδες 
Παραγωγών, κ.α.  και

- Ο δευτερογενής και τριτογενής τομέας με τις μονάδες επεξεργασίας, μεταποίησης, τυποποίησης και 
εμπορίας (διακίνηση/εξαγωγή) που περιλαμβάνει τις οργανωμένες μονάδες έτοιμου προϊόντος. 

Στις βασικές προτεραιότητες της ΔΟΕΠΕΛ εντάσσεται η ανταπόκριση στις διεθνείς προκλήσεις και τον 
ανταγωνισμό με ενδυνάμωση της θέσης της ελληνικής επιτραπέζιας ελιάς στις αγορές του εξωτερικού.
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