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Αξιότιμε κύριε Υπουργέ. 

 

Με αγωνία ως καλλιεργητές, παραγωγοί και εξαγωγείς ελιάς ΚΑΛΑΜΩΝ, παρακολουθούμε από το 2017 

μέχρι και σήμερα να φθίνουν σταθερά οι εξαγωγές Ελληνικής επιτραπέζιας ελιάς [Στοιχεία IOC1], ενώ η 

παγκόσμια κατανάλωση αυξάνει: 

 

 
ΕΛΛΑΔΑ - επιτραπέζια ελιάς σε 1000 τόνους 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ   
Σεπτ-Αυγ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ  ΕΞΑΓΩΓΕΣ  
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 

20/21 230 (πρόβλεψη)  - 3.060 (πρόβλεψη) 

19/20 222 66,4 3.049 

18/19 199 75,4 2.920 

17/18 261 83,4 2.878 

Από τα στοιχεία παραγωγής ανωτέρω για 19/20, περίπου 95Κ τόνοι αφορούν ελιά Χαλκιδικής, 70Κ 
τόνοι ελιά ΚΑΛΑΜΩΝ και 60Κ τόνοι Κονσερβολιά. 

Ανησυχητικό είναι επίσης, πως κατά την περίοδο πανδημίας 2020, η εξαγωγή Ελληνικής ελιάς ΚΑΛΑΜΩΝ 

έχει ήδη μειωθεί2 κατά 70%, ενώ η τιμή παραγωγού για καρπό είχε κατρακυλήσει στο 0,60€/Kg (μέση 

τιμή για 200τμχ/Kg ελιάς), από €2,20 που ήταν το 2018.  Σήμερα η τιμή κυμαίνεται στο 1,00€/Kg. 

Κατά συνέπεια, και εφόσον οι αποθήκες των αγροτών μας ήταν ήδη γεμάτες από αδιάθετες ελιές 

περιόδου 19/20, ο φρέσκος καρπός που συγκομίστηκε κατά την τρέχουσα περίοδο 2020/21 οδηγήθηκε 

προς ελαιοποίηση ενώ οι αγρότες μας ως τελική λύση, προσδοκούν ακόμα σε κάποια μορφή οικονομικής 

στήριξης από το ΥΠΑΑΤ3. Οι ίδιες δύσκολες συνθήκες αναμένεται να επικρατούν καθ’ όλη τη διάρκεια 

και του 2021/22 λόγω αυξημένου βαθμού εξάρτησης των ελληνικών εξαγωγών από το κλάδο HO.RE.CA. 

 
1 https://www.internationaloliveoil.org/wp-content/uploads/2020/12/OT-CE-901-23-11-2020-E.pdf  
2 https://www.ypaithros.gr/xaristiki-boli-diathesi-kalamon-edose-koronoios/  
3 https://www.agrotypos.gr/metapoiisi/emporio-typopoiisi/kathismeni-i-agora-stin-kalamon-fimes-gia-epikeimeni-skoupa-sta  

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 08/3/2021 
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που θα αργήσει να αναζωπυρωθεί, γεγονός που μας καθιστά όλους υπεύθυνους για άμεσες κινήσεις 

προσαρμογής και πρόληψης.  

Μας προβληματίζει το γεγονός, ότι την ίδια περίοδο της πανδημίας, τρίτες ελαιοπαραγωγικές χώρες 

πολλαπλασιάζουν τις εξαγωγές επιτραπέζιας ελιάς γενικότερα (δείτε Newsletter IOC No. 155)4, και 

καταλαμβάνουν μερίδιο της αγοράς που παραδοσιακά ανήκει σε Έλληνες εξαγωγείς, φοβούμενοι πως 

εξαιρετικά δύσκολα θα επανακτήσουμε τις αγορές αυτές.   

Η σημερινή κατάσταση αλλά και το αβέβαιο μέλλον της ελιάς ΚΑΛΑΜΩΝ είναι απόρροια λανθασμένων 

επιλογών επι σειρά ετών για εφαρμογή θνησιγενών πολιτικών διακίνησης ομοειδών προϊόντων 

(Κalamata Οlives) με κύριο ανταγωνιστικό κριτήριο την τιμή και ισχυρό ανταγωνισμό από τρίτες 

ελαιοπαραγωγικές χώρες, σε βάρος προστατευόμενων προϊόντων με ταυτότητα και αξία όπως η «Elia 

Kalamatas» ΠΟΠ.    

Σημαντική συνεισφορά προς επιδείνωση της κατάστασης έχει και η Υ.Α. 331/20735/2018 του πρώην 

Υπ.Α.Α.Τ. Β. Αποστόλου που ενέταξε, δίχως να ακολουθήσει νόμιμες διαδικασίες, στον εθνικό κατάλογο 

ποικιλιών τον προστατευμένο όρο (ονομασία προέλευσης) «ΚΑΛΑΜΑΤΑ» ως συνώνυμο της ποικιλίας 

ελιάς «ΚΑΛΑΜΩΝ». Η ενέργεια αυτή παραβαίνει το ενωσιακό δίκαιο και ειδικότερα  

➢ τον Κανονισμού 1151/12 Άρθρο 13 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (22 χρόνια μετά την κατοχύρωση του εθνικού 

μας προϊόντος «ΕΛΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» ως προϊόν Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) 

το 1996 από την Ε.Ε.), αλλά και  

➢ τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 637/2009 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής σχετικά με την καταλληλόλητα 

των ονομασιών των ποικιλιών των γεωργικών φυτικών ειδών και των κηπευτικών ειδών (νέο 

ενοποιημένο κείμενο έκδοσης 28/8/2013)5, Άρθρο 2.2 που επίσης αποκλείει την χρήση 

προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης ή ονομασίας προέλευσης ως ονομασία ποικιλίας 

σύμφωνα και με τον ανωτέρω ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 1151/12 Άρθρο 13.2 (αντικατέστησε τον Καν. 

510/2006 Άρθρο 13.2). 

Αποτελεί δε άξιο ελέγχου το γεγονός ότι το ΥΠΑΑΤ, μερίμνησε να εντάξει στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο 

ποικιλιών (FRUMATIS) τον προστατευόμενο όρο «ΚΑΛΑΜΑΤΑ» από τις 06/12/2016 δυνάμει της Υ.Α 

3247/137259/2016 που διήρκησε μόνο δεκατέσσερεις (14) ημέρες, εφόσον η μετέπειτα ΥΑ 

3401/144590/2016 διέγραψε τον όρο «ΚΑΛΑΜΑΤΑ» από τον Εθνικό μας Κατάλογο ποικιλιών!  Για την 

παράτυπη αυτή ενέργεια που μας εκθέτει όλους, διερωτήθηκε ακόμα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

(δείτε Κοινοβουλευτική Απάντηση Ε-005399-17)6.  

 
4 https://www.internationaloliveoil.org/wp-content/uploads/2020/11/Newsletter-155-EN-ES-FR.pdf  
5 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A02009R0637-20130828  
6 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017-005399-ASW_EL.html  

https://www.internationaloliveoil.org/wp-content/uploads/2020/11/Newsletter-155-EN-ES-FR.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A02009R0637-20130828
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017-005399-ASW_EL.html
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Αξιοπερίεργο επίσης είναι πως και οι τρείς ανωτέρω Υπουργικές Αποφάσεις στηρίχθηκαν στην 29/6/2016 

γνωμοδότηση της Τεχνικής Επιτροπής Πολλαπλασιαστικού Υλικού, από την οποία όμως ΔΕΝ προκύπτει 

ότι υπάρχει θετική εισήγηση για την προσθήκη του όρου «ΚΑΛΑΜΑΤΑ» ως συνώνυμο της ποικιλίας ελιάς 

ΚΑΛΑΜΩΝ.  Επομένως η προσθήκη του συνωνύμου «ΚΑΛΑΜΑΤΑ» συμπεριελήφθη μη νομίμως και κατά 

παράβαση του άρθρου 6 παρ. 2 του ν. 1564/1985 «η εγγραφή ποικιλίας γίνεται με απόφαση του 

Υπουργού Γεωργίας που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 20 του ν. 1654». 

Επιπλέον, κατά την περίοδο που ο όρος «Kalamata» δεν αναγραφόταν στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών 

της Ελλάδος, η Ευρωπαϊκή Γεωγραφική Ένδειξη (Γ.Ε.) «Elia Kalamatas» ΠΟΠ απετέλεσε εξαίρεση στην 

εμπορική συμφωνία ΕΕ-Ν.Αφρικής7 στις 16 Σεπτεμβρίου 2016 αναφέροντας μη νόμιμα πως «The varietal 

name “Kalamon” and “Kalamata” may continue to be used in similar products, provided the consumer is 

not misled on the nature of such term of the precise origin of the product».  Η ενέργεια αυτή 

καταστρατηγεί την Πολιτική της της Ε.Ε. για προστασία Γ.Ε. και δημιουργεί αρνητικό για τη χώρα μας 

τετελεσμένο που εγκυμονεί κινδύνους για όλες τις εμπορικές συμφωνίες Ε.Ε. με τρίτες χώρες και ως εκ 

τούτου πρέπει να ελεγχθεί η σχετική εισήγηση υπηρεσιακών παραγόντων ΥΠΑΑΤ  

Καθ’ όλο δε το έτος 2017, όπου ο όρος «KALAMATA» δεν αναγραφόταν στον Εθνικό μας Κατάλογο 

Ποικιλιών, η Πανελλήνια Ένωση Μεταποιητών Επιτραπέζιας Ελιάς (ΠΕΜΕΤΕ), ξεκίνησε καμπάνια 

προβολής ύψους έντεκα περίπου εκατομμυρίων ευρώ σε δέκα-τρείς χώρες του εξωτερικού, στα πλαίσια 

του Καν.(ΕΕ)1144/14 με έγκριση του ΥΠΑΑΤ και χρηματοδότηση της Ε.Ε.. Η εμπεριστατωμένη 

ενημερωτική αυτή καμπάνια αφορούσε και στη χρήση του όρου «KALAMATA OLIVES»8 στην κεντρική 

ετικέτα συσκευασιών επιτραπέζιας ελιάς στις χώρες στόχο, εντείνοντας τη διεθνή σύγχυση σε βάρος της 

ενωσιακά καταχωρημένης ονομασίας «ELIA KALAMATAS» PDO.  Άφησε δε απροστάτευτο και 

εκτεθειμένο τον όρο «Kalamata», έτσι ώστε όποιος συμβουλευτεί το FRUMATIS, από οποιαδήποτε χώρα 

του κόσμου, δύναται όχι μόνον να διαθέτει «Kalamata Olives», αλλά και να αιτηθεί στην ΕΕ την έγκριση 

ελιάς ΠΟΠ ή ΠΓΕ με τη χρήση του συνωνύμου «KALAMATA» π.χ. KALAMATA CALABRIA OLIVES από Ιταλία 

ή από Ισπανία ΠΟΠ KALAMATA SEVILLA OLIVES ή ακόμα και Turkish KALAMATA OLIVES γεγονός που αν 

συμβεί θα αποτελέσει το οριστικό τέλος όχι μόνο του «Ελιά Καλαμάτας» ΠΟΠ αλλά του συνόλου της 

Ελληνικής Ελιάς Καλαμών.   

Προς το παρόν, μόνον η Ελλάδα έχει δηλώσει τον όρο ΚΑΛΑΜΑΤΑ ως συνώνυμο της ποικιλίας (πηγή 

FRUMATIS)9. 

 

 
7 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A22016A0916%2801%29  
8 http://www.oliveyou-eu.eu/  
9 https://ec.europa.eu/frumatis/index.xhtml#  

Member 

State

Variety 

denomination

Synonym variety denomination Registration/Gra

nting date

Registration 

renewal date

End registration 

validity

CY KALAMON AETONYCHOLIA, CHONDROELIA 12/06/2012 13/06/2042 12/06/2042

EL KALAMON NONE 19/09/1996 06/12/2016 06/12/2046

EL KALAMON KALAMATIANI-TSIGKELI-AETONYCHI - KALAMATA 19/09/1996 06/12/2016 06/12/2046

IT KALAMON NONE 30/09/2012 29/09/2042 29/09/2042

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A22016A0916%2801%29
http://www.oliveyou-eu.eu/
https://ec.europa.eu/frumatis/index.xhtml
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Άξιο λόγου προς επίδειξη του εφικτού προστασίας του εθνικού μας προϊόντος, είναι πως τόσο η Κύπρος 

όσο και η Ιταλία είχαν στο παρελθόν καταχωρήσει τον όρο «ΚΑΛΑΜΑΤΑ» στον εθνικό τους κατάλογο 

ποικιλιών, αλλά με μια απλή ενημέρωση πως προστατεύεται από την Ε.Ε. ως προϊόν ΠΟΠ, τον απένταξαν 

και δεν καταχώρησαν «ονομασία που δεν τους ανήκει» στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο FRUMATIS.   

Ενάντια στην καταστροφική Υ.Α. 331/20735/2018, οι παραγωγοί της ΠΟΠ «Ελιά Καλαμάτας» 

προσέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας στις 10 Μαΐου, 2018 με αριθμό κατάθεσης Ε1301/2018, ενώ 

η υπόθεση αναμένεται να εκδικαστεί στις 13 Απριλίου 2021 μετά από τρείς αναβολές ήδη. 

Ενάντια σε κάθε ενέργεια που καταστρατηγεί την ενωσιακή νομοθεσία, δημιουργεί σύγχυση στη 

παγκόσμια αγορά και καθιστά γενικό προς κάθε χρήση από τρίτες χώρες την ονομασία της πρωτεύουσας 

Μεσσηνίας «Kalamata» με την οποία έχουν καταχωρηθεί τα  προστατευόμενα ευρωπαϊκά προϊόντα, 

✓ «Elia Kalamatas» από ποικιλία ελιάς ΚΑΛΑΜΩΝ (Αρ. Πρωτ. PDO-GR-0030),  

✓ «Kalamata» ελαιόλαδο από ποικιλία ελιάς ΚΟΡΟΝΕΪΚΗ (Αρ. Πρωτ. PDO-GR-0037) και  

✓ «Ouzo Kalamatas» (Αρ. Πρωτ. PGI-GR-01840), 

τάσσονται και οι Δημοτικές Αρχές Πύλου-Νέστωρος10, Δυτικής Μάνης11, Οιχαλίας12, Καλαμάτας13, 

Τριφυλίας, Δυτ. Μάνης, Μεσσήνης, η Περιφέρεια Πελοποννήσου14, ακόμα και το Επιμελητήριο 

Μεσσηνίας.  Οι εισηγήσεις είναι καταπέλτης για το μη νόμιμο της Υ.Α. Αποστόλου και της ζημίας που 

προκάλεσε σε εθνικό επίπεδο, ενώ οι  σχετικές αποφάσεις τάσσονται υπέρ της προστατευόμενης 

ονομασίας«Kalamata» που στηρίζει τόσο την εθνική μας οικονομία όσο και την τοπική παραγωγή σε 

παγκόσμιο επίπεδο, εφόσον συμπληρώνει και ενδυναμώνει  γνωστά γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα 

όπως «σύκα Καλαμάτας», «σταφίδα Καλαμάτας», «πατάτα Καλαμάτας», «παστέλι Καλαμάτας», κ.α. 

Οι Μεσσήνιοι παραγωγοί, μεταποιητές και εξαγωγείς ήμασταν παντελώς αμέτοχοι σε συζητήσεις που 

χάρασσαν πολιτικές για την ελιά ΚΑΛΑΜΩΝ.  Ανέκαθεν δε, ήταν εγκλωβισμένοι σε ένα μονάχα προϊόν 

(ολόκληρη ελιά σε άλμη με λεπτή στρώση ελαιόλαδου) που αναλογεί σε εξαγόμενες ποσότητες 

Ευρωπαϊκά προστατευμένης «ΕΛΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» ΠΟΠ περί τους 400 τόνους ετησίως, ενώ σημαντικό 

εμπόδιο εμπορίας ακόμα και αυτού του προϊόντος αποτελούν οι ασάφειες των εγγράφων στο eambrosia, 

ενώ οι έλεγχοι από AGRECRT διενεργούνε ανέκαθεν με βάση το πλέον αναλυτικό ΦΕΚ 871/2016.   

Κάθε απόπειρα επικαιροποίησης των προδιαγραφών ΠΟΠ «σκόνταφτε» στην απροθυμία του ΥΠΑΑΤ και 

Φορέων που δυστυχώς είναι υπαίτιοι για την σημερινή κατάσταση της Ελιάς Καλαμών που ξεκίνησε πριν 

την περίοδο της πανδημίας.  Οι σταθερές μέχρι και σήμερα εξαγωγές «ΕΛΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» ΠΟΠ είναι 

διόλου ευκαταφρόνητες, ενόσω αφορούν ελιά με τις ανωτέρω (αναχρονιστικές) προδιαγραφές την ώρα 

που ο καταναλωτής αναζητά Ελιές ξυδάτες, εκπυρηνωμένες, ροδέλες και το 70% της παγκόσμιας 

 
10 https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A984%CE%93%CE%A91%CE%92-%CE%9A%CE%A82  
11 https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9A7%CE%A8%CE%A99%CE%A7-%CE%9D%CE%A7%CE%98  
12 https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9A%CE%A5%CE%95%CE%A9%CE%9E4-%CE%A97%CE%9C  
13 https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6374%CE%A9%CE%95%CE%95-%CE%9B2%CE%96  
14 https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%952%CE%987%CE%9B1-9%CE%A4%CE%96  

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A984%CE%93%CE%A91%CE%92-%CE%9A%CE%A82
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9A7%CE%A8%CE%A99%CE%A7-%CE%9D%CE%A7%CE%98
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9A%CE%A5%CE%95%CE%A9%CE%9E4-%CE%A97%CE%9C
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6374%CE%A9%CE%95%CE%95-%CE%9B2%CE%96
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%952%CE%987%CE%9B1-9%CE%A4%CE%96
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διακίνησης να αφορά εκπυρηνωμένη ελιά. Φανταστείτε την εμπορευσιμότητα του προϊόντος και την 

αύξηση εσόδων της χώρας από χιλιάδες τόνους «ΕΛΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» ΠΟΠ εάν ελιές εκπυρηνωμένες, 

ελιές αρωματισμένες με ξύδι από σταφίδα ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, κ.α. παραδοσιακές συνταγές ήταν αποδεκτές 

ως ΠΟΠ με τροποποίηση υφιστάμενων προδιαγραφών, αλλά και πόση επαγωγική αξία θα έδινε σε όλες 

τις Ελληνικές ελιές ΚΑΛΑΜΩΝ. 

 

Προς επίλυση του προβλήματος, και με γνώμονα την αύξηση εξαγωγών Ελληνικής ελιάς ΚΑΛΑΜΩΝ και 

ότι ο Έλληνας ελαιοπαραγωγός πρέπει να αμείβεται για το ποιοτικό προϊόν που παράγει, έχει εκπονηθεί 

ολοκληρωμένο σχέδιο, χρονολογικά προσδιορισμένο και κοστολογημένο από την Ομάδα Διαχείρισης και 

Προστασίας της ΕΛΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΟΠ.  

Το σχέδιο αυτό αποτελεί Οδικός Χάρτης, υποστηρίζεται από ολοκληρωμένη Τεχνική Μελέτη των μέχρι 

σήμερα ενεργειών ενάντια στο Εθνικό μας προϊόν, και αποτελεί τεκμηριωμένη και εφικτή πρόταση 

επίλυσης του προβλήματος βασιζόμενο στους κάτωθι άξονες: 

➢ Θωρακίζουμε και εκσυγχρονίσουμε ΑΜΕΣΑ και δίχως άλλες καθυστερήσεις τις προδιαγραφές 

«Ελιά Καλαμάτας» ΠΟΠ με σκοπό την απάλειψη παρερμηνειών μεταξύ ΦΕΚ 871/1993 και των 

αναρτημένων εγγράφων στο eambrosia, λαμβάνοντας υπόψη τόσο την τεχνολογική εξέλιξη και 

απαιτήσεις καταναλωτών, όσο και την εξέλιξη της παράδοσης.  Αποσκοπούμε δομημένα και με 

νόμιμες διαδικασίες στον εκσυγχρονισμό του φακέλου έγκρισης ΠΟΠ για την ΕΛΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, 

γεγονός που θα συντελέσει στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας και εξαγωγών του εθνικού μας 

προϊόντος. Καταλυτική είναι η συνεισφορά των ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ/AGROCERT, της Δ/νσης 

Συστημάτων Ποιότητας ΥΠΑΑΤ, αλλά και του ΕΦΕΤ.  

➢ Μελετάμε τις δυνατότητες διεύρυνσης ζώνης ΠΟΠ με τη συνεισφορά του ΕΛΓΟ-

ΔΗΜΗΤΡΑ/AGROCERT και Δ/νσης Συστημάτων Ποιότητας ΥΠΑΑΤ.  Στόχος αποτελεί η σύνταξη 

τεχνικά άρτιου αιτήματος μείζονος σημασίας για την αύξηση ζώνης ΠΟΠ, όπου αυτό είναι 

τεχνικά εφικτό, σεβόμενοι την νομιμότητα και τις πολιτικές Γεωγραφικών Ενδείξεων της Ε.Ε.. 

➢ Προστατεύουμε και αναδεικνύουμε την Ελληνική ελιά ποικιλίας ΚΑΛΑΜΩΝ με την έγκριση 

τοπικών ΠΟΠ/ΠΓΕ και της προώθησης και προβολής αυτών μέσω στοχευμένου προγράμματος 

στα πλαίσια του ΚΑΝ 1144/14. 

➢ Προστατεύουμε την ΕΛΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΟΠ σε όλες τις εμπορικές συμφωνίες Ευρωπαϊκής 

Ένωσης με τρίτες χώρες. 

➢ Επεκτείνουμε την προστασία της ΕΛΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΟΠ σε τρίτες ώρες όπου δεν υπάρχει 

κεντρική συμφωνία της Ε.Ε..   

Η συνεισφορά του αρμόδιου τμήματος Υπουργείου Εξωτερικών για την Οικονομική Διπλωματία 

και Εξωστρέφεια είναι καταλυτική για τις δυο ανωτέρω ενέργειες. 
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➢ Προστατεύουμε μεσοπρόθεσμα και υπό υγιείς συνθήκες όλες τις Ελληνικές (όχι εισαγόμενες) 

Ελιές Καλαμών και δεν σταματά η Ελλάδα να εξάγει ακόμα και “KALAMATA OLIVES”, αλλά 

προσαρμόζεται βάσει σχεδίου με συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα (change management). 

 

Δεν αρκεί επομένως να επιρρίψουμε ευθύνες μόνο στην Υ.Α. Β. Αποστόλου (ευκόλως προσβάλλεται σε 

Ευρωπαϊκές Αρχές) για την σημερινή κατάσταση, ούτε ο COVID-19 εφόσον πρόσφατο newsletter του 

IOC15 καταδεικνύει πως κατά την περίοδο 2019/20 δεν υπήρξε μείωση κατανάλωσης επιτραπέζιας ελιάς, 

αλλά όλοι αυτοί που για τόσα χρόνια δημιουργούν αδιέξοδα και τετελεσμένες καταστάσεις δίχως όραμα 

για το μέλλον και δίχως να θωρακίσουν τους Έλληνες αγρότες και εξαγωγείς αμιγώς Ελληνικής ελιάς 

ΚΑΛΑΜΩΝ.  Τουναντίον, δεν δίστασαν να αιτηθούν την κατάργηση του εθνικού μας ΠΟΠ προϊόντος και 

κατέστησαν τον όρο ΚΑΛΑΜΑΤΑ ως γενικό προς χρήση από τον καθένα, προκαλώντας παγκόσμια 

καταναλωτική σύγχυση. Σήμερα οι χειρότερες προβλέψεις ισοπέδωσης τιμής αλλά και μείωσης 

εξαγωγών έγιναν πραγματικότητα λόγω καταστροφικών πολιτικών, ενώ ουδείς μέχρι σήμερα 

παρουσίασε Σχέδιο και Όραμα για την ελιά ΚΑΛΑΜΩΝ, από όσους συνομιλούν και χαράζουν Εθνική 

Στρατηγική για το προϊόν.   

Η μείωση εξαγωγών ελιάς ΚΑΛΑΜΩΝ κατά 70%16 και κατακρήμνιση τιμής ελαιοπαραγωγού στα 

0,60ευρώ το 2020, απέφερε (30% εξαγωγές επί 65.000 τόνους επί €0,60 =) €11,7εκ στα χέρια των 

ελαιοπαραγωγών μας!   

Επιπλέον, εάν κατά μέσο όρο στο HO.RE.CA. πωλούνται σήμερα "Kalamata Olives" προς 2.5ευρώ/Κg (με 

την υπεραξία της μεταποίησης), τότε (30% των 65.000 τόνων επί 2.5ευρώ =) €48,8εκ μόλις.   

Η ίδια κατάσταση θα συνεχιστεί το 2021 (σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, το World 

Economic Forum, και την Ε.Ε.), ενώ αβέβαιη παραμένει η κατάσταση για το 2022, λόγω της πανδημίας. 

Οι αγρότες που ελαιοποίησαν καρπό το 2020/21 (αποφέρει περίπου 17% λάδι) ζημιώθηκαν σημαντικά, 

και δικαίως ζητούν την οικονομική στήριξη του ΥΠΑΑΤ εφόσον φέρει σημαντικό ποσοστό ευθύνης για 

την κάτωθι κατάσταση όπου 

- για κάθε 100Kg καρπό σε τιμή €1,5/Kg ο Έλληνας ελαιοπαραγωγός θα αμειβόταν με €150,  

- σήμερα τα 100Kg καρπού σε τιμή €0,6/Kg αποφέρουν €60 στον ελαιοπαραγωγό, 

- ομοίως, 100Kg καρπός ελαιοποιημένος αποφέρει 17Kg λάδι μείον 1,7Kg (10% αμοιβή 

ελαιοτριβείου) ισοδυναμεί με 15,3Kg λάδι με €2,00/Kg αποφέρει €30,60 στον ελαιοπαραγωγό. 

 

ΕΤΣΙ το €150άρι, μετετράπη σε €30άρι για τον Έλληνα ελαιοπαραγωγό και τα €200εκ που ακούγεται πως 

«θα χαθούν αύριο πρωί εάν αρθεί η απόφαση Αποστόλου» μετετράπησαν ήδη σε €11,7εκ για τον 

 
15 https://www.agrotypos.gr/metapoiisi/emporio-typopoiisi/para-ton-koronoio-afxanei-diarkos-i-katanalosi-epitrapezias-elias 

16 https://eforigi.com.gr/news/agri/item/20230-giorgos-doytsias-proedros-tis-doepel-afksimeni-i-fetini-sodeia-tis-epitrapezias-elias 

https://www.agrotypos.gr/metapoiisi/emporio-typopoiisi/para-ton-koronoio-afxanei-diarkos-i-katanalosi-epitrapezias-elias
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ελαιοπαραγωγό και €48,8εκ για την εθνική μας οικονομία.  Εάν δεν διατίθεντο KALAMATA OLIVES από 

τρίτες ελαιοπαραγωγικές χώρες, είμαστε απολύτως σίγουροι πως δεν θα χρειάζονταν οι ελαιοπαραγωγοί 

μας να ελαιοποιήσουν καρπό ούτε να ξεπουλήσουν τον κόπο τους για €0,60 ανά κιλό καρπού ελιάς. 

 

Ως απόρροια των ανωτέρω, ζητούμε από εσάς να σκύψετε με επιστημοσύνη, ακεραιότητα και 

δικαιοσύνη στο πρόβλημα που αντιμετωπίσει ολόκληρος ο αγροτικός πληθυσμός ελιάς ΚΑΛΑΜΩΝ της 

χώρας, και να αποτελέσετε καταλύτης για την χάραξη αναπτυξιακής πολιτικής τόσο για την Ελληνική ελιά 

ΚΑΛΑΜΩΝ όσο και την «ΕΛΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» ΠΟΠ για την θωράκιση των εθνικών μας συμφερόντων και 

την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής επιτραπέζιας ελιάς σε δύσκολους καιρούς. 
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