
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2022/2023  

Στις 21.11.2022, πραγµατοποιήθηκε προγραµµατισµένη τηλεδιάσκεψη των µελών της Εθνικής 
ΔΟΕΠΕΛ για την ανασκόπηση της υφιστάµενης κατάστασης της αγοράς της ποικιλίας Καλαµών 
και των φυσικών µαύρων ελιών της ποικιλίας Κονσερβολιά, για την τρέχουσα ελαιοκοµική 
περίοδο (2022/23). Στη συζήτηση συµµετείχαν εκπρόσωποι από τις ελαιοπαραγωγικές Π.Ε. 
της Αιτωλοακαρνανίας, Λακωνίας, Φθιώτιδας και Αρκαδίας, η παραγωγή των οποίων ξεπερνά 
το 90% της παραγωγής της χώρας των ως άνω ποικιλιών, ως επίσης και εκπρόσωποι του 
δευτερογενους και τριτογενούς τοµέα του κλάδου.  

Η συγκοµιδή έχει ξεκινήσει, όµως εκτιµάται ότι ποσότητα της ηρτηµένης παραγωγής δεν θα 
συγκοµιστεί, θα παραµείνει στα ελαιόδενδρα λόγω του “διαχρονικά” άλυτου προβλήµατος της 
έλλειψης εργατών γης. Η Εθνική ΔΟΕΠΕΛ έχει υπογραµµίσει και  αναδείξει την σηµαντικότητα 
του προβλήµατος τόσο µε επιστολές της προς τους αρµόδιους φορείς της δηµόσιας διοίκησης, 
όσο και µε σχετικό Δελτίο Τύπου (12.10.2022). 

Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις που αναφέρθηκαν από τους συµµετέχοντες, η ηρτηµένη εσοδεία 
της ποικιλίας Καλαµών κυµαίνεται στους 130.000-140.000 τόνους, ρεκόρ παραγωγής, µε µέσο 
“στήσιµο” τους 240-280 καρπούς ανά κιλό. Η ποιότητα του προϊόντος είναι εξαιρετική όσον 
αφορά στον χρωµατισµό, στην υφή και στην απουσία προσβολών από ασθένειες και εχθρούς. 
Μειονέκτηµα αποτελεί το γεγονός ότι, σηµαντικό µέρος της παραγωγής είναι µικρού µεγέθους, 
µη εµπορεύσιµου για επιτραπέζια χρήση εξαιτίας της υπερπαραγωγής, βοηθούσης και της 
ξηρασίας η οποία επικράτησε τους τελευταίους µήνες. 

Τις µη εµπορεύσιµες κατηγορίες µεγέθους του ελαιόκαρπου (38Ο+ καρποί ανά κιλό), οι 
παραγωγοί δεν πρέπει να τις αποθηκεύσουν, αλλά να τις οδηγήσουν στην ελαιοποίηση για 
παραγωγή ελαιολάδου, η τιµή του οποίου είναι υψηλότερη από προηγούµενες ελαιοκοµικές 
περιόδους. 

Όσον αφορά στις φυσικές µαύρες ελιές της ποικιλίας Κονσερβολιά εκτιµάται ότι, η ηρτηµένη 
εσοδεία µετά την συλλογή του πράσινου ελαιόκαρπου, κυµαίνεται στους 40.000 τόνους, µε 
µέσο “στήσιµο” 160 καρπούς ανά κιλό. Εκτιµάται ότι, το 60% της ηρτηµένης εσοδείας θα 
οδηγηθεί στην επιτραπέζια χρήση και το υπόλοιπο στην ελαιοποίηση για παραγωγή 
ελαιολάδου. 

Θεωρούνται ύποπτα τα δηµοσιεύµατα που βάλουν εναντίον της Απόφασης Γεωργαντά ως αιτία 
για την ελαιοποίηση των µη εµπορεύσιµων µεγεθών του ελαιόκαρπου της ποικιλίας Καλαµών. 

Η φετινή παραγωγή εκτιµάται ότι, θα καλύψει τις εξαγωγικές και άλλες ανάγκες της χώρας, 
ενώ η Απόφαση Γεωργαντά, την οποία στηρίζει ανεπιφύλακτα η Εθνική ΔΟΕΠΕΛ, έχει 
θωρακίσει και εξασφαλίσει τις ελληνικές εξαγωγές της ποικιλίας Καλαµών και τελικά την 
ζήτηση του προϊόντος από τα “χέρια” των ελαιοπαραγωγών.   
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