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Ιστορική αναδρομή 

 

Η ελιά είναι ένα από τα πιο παλιά δέντρα που έδωσαν τροφή στον άνθρωπο 

και σίγουρα, ένα από τα πιο σημαντικά. Η ιστορία της, η καλλιέργειά της, οι 

καρποί της και ο χυμός τους, το ελαιόλαδο, συνδέθηκαν άρρηκτα με τους 

λαούς της Μεσογείου. 

Η βιολογική καλλιέργεια στην Ελλάδα, ξεκίνησε ουσιαστικά κατά την 

αρχή της δεκαετίας του ’80. Οι πρώτοι βιολογικοί καλλιεργητές ήταν κυρίως 

ερασιτέχνες που θέλησαν να δοκιμάσουν τις διάφορες βιολογικές μεθόδους 

καλλιέργειας π.χ. σύμφωνα με τον Steiner, Φουκουόκα κ.α. 

Η βιολογική γεωργία πήρε εμπορικό χαρακτήρα το 1982, όταν, με τη 

συνεργασία ενός ολλανδικού οργανισμού πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων 

ξεκίνησε η μετατροπή μερικών αγροκτημάτων σε βιολογικά. 

Από το 1986, μια γερμανική εταιρία υποστήριξε την παραγωγή 

βιολογικών επιτραπέζιων ελιών και ελαιόλαδου για εξαγωγή. Στα χρόνια που 

ακολούθησαν μεμονωμένη αγρότες που εποπτεύθηκαν από ξένους φορείς 

πιστοποίησης και επιθεώρησης μετέτρεψαν τα αγροκτήματά τους σε 

βιολογικά. 

Δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία για το βιολογικό ελαιόλαδο και την 

παραγωγή του κατά τη περίοδο 1982-1992. Σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις 

πολύ γεωργοί μετέτρεψαν τις καλλιέργειές τους και τη παραγωγή του 

ελαιόλαδού τους σε βιολογικές μετά από την εισαγωγή των οικονομικών 

επιδοτήσεων της Ε.Ε το 1996. Η επέκταση αυτή συνεχίστηκε έως το 1999- 

2000 και μέχρι σήμερα εξελίσσεται. 

Το ελληνικό ελαιόλαδο είναι από τα καλύτερα του κόσμου, για τη 

ποιότητα και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του. 

 

 



 

                          ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 

Το λάδι της ελιάς, το ελαιόλαδο δηλαδή, είναι ο κεντρικός άξονας αυτού που 

ονομάζουμε Μεσογειακή Διατροφή. Μάλιστα η Μεσόγειος είναι η ζώνη με τη 

μεγαλύτερη κατανάλωση ελαιόλαδου ανά άτομο, με κορυφαία στην κατάταξη 

την Ελλάδα. Έτσι, στη χώρα μας, όταν μιλάμε για λάδι στο φαγητό εννοούμε 

το ελαιόλαδο (και μάλιστα εξαιρετικά παρθένο), χωρίς να χρειαστεί καν να το 

διευκρινίσουμε περαιτέρω. 

 Σύμφωνα με τον κανονισμό 834/2007 η Ευρωπαϊκή Ένωση  προβλέπει νομικό 

πλαίσιο για τα βιολογικά προϊόντα. Περιλαμβάνει τους βασικούς στόχους και 

τις γενικές αρχές για τη βιολογική γεωργία και διευκρινίζει τους κανόνες 

σχετικά με την παραγωγή, την επισήμανση, τους ελέγχους και τις εμπορικές 

συναλλαγές με τις χώρες εκτός της ΕΕ. Εναρμονίζοντας τους κανόνες σχετικά 

με την παραγωγή, την επισήμανση και τον έλεγχο των βιολογικών προϊόντων, 

επιδιώκει να διασφαλίσει: 

• τον θεμιτό ανταγωνισμό μεταξύ των παραγωγών και 

• τη μεγαλύτερη εμπιστοσύνη των καταναλωτών σε αυτά τα προϊόντα. 

  Σαν βιολογικό ελαιόλαδο προσδιορίζουμε το ελαιόλαδο που προκύπτει 

από βιολογική καλλιέργεια ελιάς και παράγεται σύμφωνα με τους κανονισμούς 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Για διατήρηση της ποιότητας και αποφυγή  τάγγισης θα πρέπει το ελαιόλαδο 

να αποθηκευτεί στις κατάλληλες συνθήκες. Έτσι οι καταναλωτές θα πρέπει να 

φροντίζουν ׃   

•Να αποθηκεύεται σε σκιερό μέρος για να προστατεύεται από το φως και την 

υψηλή θερμοκρασία. 

•Το δοχείο εμφιάλωσης να διατηρείται πάντα κλειστό για να προστατεύεται 

από την  παρουσία οξυγόνου  

•Να αποφεύγεται η παρατεταμένη αποθήκευση (χρόνος ζωής έως και 18 

μήνες) 

•Για καθημερινή χρήση χρήση συστήνεται η αποθήκευση σε σκουρόχρωμα 

κατά προτίμηση γυάλινα δοχεία μικρής περιεκτικότητας  

•Για χρήση στη μαγειρική θα πρέπει να προστίθεται προς το τέλος του 

φαγητού για να διατηρούνται όσο το δυνατόν αναλλοίωτα τα συστατικά του. 

•Για τηγάνισμα μπορεί να χρησιμοποιείτε χωρίς όμως να υπερθερμαίνεται 

(θερμ.<180⁰C). Νοείται ότι κατά το τηγάνισμα μεγάλο  μέρος των 

αντιοξειδωτικών (ευεργετικάσυστατικά) καταστρέφονται.  



Σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου για τη βιολογική παραγωγή και την 

επισήμανση των βιολογικών προϊόντων όσον αφορά τον βιολογικό τρόπο 

παραγωγής, την επισήμανση και τον έλεγχο των προϊόντων 

 Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 834/2007  θεσπίζει τις βασικές απαιτήσεις όσον 
αφορά την παραγωγή, την επισήμανση και τον έλεγχο των βιολογικών 
προϊόντων φυτικής και ζωικής παραγωγής. Πρέπει να θεσπιστούν οι κανόνες 
εφαρμογής αυτών των απαιτήσεων. 
 Η βιολογική φυτική παραγωγή απαιτεί ποικίλες καλλιεργητικές πρακτικές και 
περιορισμένη χρήση λιπασμάτων και βελτιωτικών του εδάφους χαμηλής 
διαλυτότητας και, ως εκ τούτου, οι εν λόγω πρακτικές πρέπει να 
προσδιορίζονται. Συγκεκριμένα, πρέπει να καθοριστούν οι όροι 
χρησιμοποίησης ορισμένων μη συνθετικών προϊόντων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Η βιολογική καλλιέργεια της ελιάς 

Η ελιά ήταν ανέκαθεν ένα δέντρο με τεράστια ιστορική αλλά και οικονομική 

σημασία για τη χώρα μας. Τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότεροι 

ελαιοπαραγωγοί εξετάζουν το ενδεχόμενο μετάβασης από συμβατικές 

μεθόδους καλλιέργειας σε βιολογική καλλιέργεια ελαιόδεντρων και παραγωγή 

έτσι βιολογικού ελαιολάδου ή βρώσιμης ελιάς κατόπιν πιστοποίησης.  Αυτό 

συμβαίνει κυρίως επειδή ορισμένοι επιτυχημένοι παραγωγοί βιολογικού 

ελαιολάδου επιτυγχάνουν πολλαπλάσιες τιμές για το προϊόν τους, σε σύγκριση 

με το ελαιόλαδο συμβατικής καλλιέργειας.  

Ποια είναι όμως τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει ένας ελαιοπαραγωγός 

συμβατικής καλλιέργειας και τι πρέπει να γνωρίζει εκ των προτέρων, έτσι ώστε 

να μη βρεθεί προ εκπλήξεως;  Είναι προφανές ότι τελικά η παραγωγή ενός 

βιολογικού ελαιώνα θα είναι μικρότερη από την παραγωγή ενός συμβατικού 

ελαιώνα, κυρίως λόγω της αδυναμίας δραστικών χειρισμών κατά τη λίπανση 

και τη φυτοπροστασία. Έτσι, είναι πολύ πιο εύκολο να χαθεί ένα μέρος της 

παραγωγής από κάποια ασθένεια ή εχθρό του ελαιόδενδρου. Από την άλλη, το 

προϊόν μπορεί να διατεθεί σε σαφώς υψηλότερες τιμές, ενώ η βιολογική 

καλλιέργεια συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος, στη διατήρηση 

της βιοποικιλότητας και στην αειφορία. Όσον αφορά το ρυθμιστικό πλαίσιο, η 

διαδικασία σε γενικές γραμμές είναι η εξής: Ο παραγωγός χρειάζεται να βρει 

έναν φορέα πιστοποίησης και να συνάψει γραπτή σύμβαση. Οι Οργανισμοί 

Ελέγχου Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας είναι ιδιωτικές εταιρίες που όμως 

έχουν εγκριθεί από το κράτος. Οι εταιρίες αυτές πληρώνονται από τον 

παραγωγό και δουλειά τους είναι να ελέγχουν και να πιστοποιούν ότι όντως 

τηρούνται όλες οι προδιαγραφές βιολογικής καλλιέργειας. Αυτό το 

πετυχαίνουν μεταξύ άλλων κατόπιν προγραμματισμένων αλλά και αιφνίδιων 

επισκέψεων στον αγρό, όπου συλλέγουν διάφορα δείγματα εδάφους ή 

φυτικών ιστών. Αυτά τα δείγματα στέλνονται στο εργαστήριο προκειμένου η 

χημική ανάλυση να αποκαλύψει τυχόν ίχνη χημικών επεμβάσεων του 

παραγωγού.Στη συνέχεια, ο παραγωγός πρέπει να δηλώσει στον ΟΣΔΕ ότι η 

καλλιέργειά του στο συγκεκριμένο αγροτεμάχιο είναι βιολογική. Ο παραγωγός 

καλό είναι να βρει έναν τοπικό γεωπόνο, ο οποίος θα τον συμβουλεύει για 

όλες τις μεθόδους βιολογικής καλλιέργειας. Ο γεωπόνος, εκτός από άδεια 

ασκήσεως επαγγέλματος, καλό είναι να βρίσκεται πολύ κοντά στην περιοχή 

καλλιέργειας, καθώς χρειάζεται να έχει πολύ καλή γνώση των τοπικών 

παραγόντων που μπορεί να απειλήσουν την παραγωγή (π.χ. Έξαρση κάποιας 

ασθένειας στην περιοχή). Επίσης, είναι σχεδόν σίγουρο ότι κάποια στιγμή ο 

γεωπόνος θα πρέπει να επισκεφτεί επειγόντως τον ελαιώνα έτσι ώστε να 

διαγνώσει κάποιου είδους πρόβλημα (π.χ. να εκτιμήσει τον πληθυσμό ενός 

εντόμου σε μια παγίδα) και να συμβουλεύσει τον παραγωγό για κάποιο 

χειρισμό. Ο γεωπόνος μπορεί επίσης να φτιάξει τον απαραίτητο φάκελο έτσι 

ώστε να μπορέσει ο βιοκαλλιεργητής να κάνει αίτηση για τις επιδοτήσεις. 



Μέσω της δήλωσης ΟΣΔΕ, ο παραγωγός έχει το δικαίωμα να υποβάλει αίτηση 

σε ειδικά προγράμματα που αφορούν τη βιολογική καλλιέργεια. 

Τα πρώτα τρία χρόνια μετά τη δήλωση, ο παραγωγός βρίσκεται σε μεταβατικό 

στάδιο, και δεν δικαιούται να πουλήσει το προϊόν του ως βιολογικό. Παρόλα 

αυτά, πρέπει απαραίτητα να τηρεί πλήρως το πρωτόκολλο των μεθόδων 

βιολογικής γεωργίας. Από τον τέταρτο χρόνο, και εφόσον επιτύχει τα κριτήρια 

που έχει θέσει ο φορέας πιστοποίησης, ο παραγωγός δικαιούται στις 

περισσότερες περιπτώσεις να πουλήσει το ελαιόλαδο με την ειδική σήμανση 

του βιολογικού. Τέλος, εκτός από τον παραγωγό, πιστοποίηση πρέπει να έχει 

και το ελαιοτριβείο, αλλιώς κινδυνεύει να τιναχθεί στον αέρα όλη η 

προσπάθεια. Την τέταρτη χρονιά ο παραγωγός θα πρέπει να προσκομίσει τις 

ελιές του σε ελαιοτριβείο που έχει πιστοποίηση. Θα πρέπει να ζητήσει 

εγγράφως και να λάβει την πιστοποίηση που έχει το ελαιοτριβείο. Η 

πιστοποίηση αυτή είναι απαραίτητη και θα ζητηθεί στη συνέχεια από την 

εταιρία τυποποίησης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Οικονομία-Εξαγωγή 

Ο παραγωγός, για να μπορέσει να κάνει εξαγωγή λαδιού, χρειάζεται να έχει το 

πιστοποιητικό που να δηλώνει πως το ελαιόλαδο είναι προϊόν βιολογικής 

καλλιέργειας. Στην Ευρώπη, δεν υπάρχει πρόβλημα εξαγωγής του λαδιού, 

διότι τα προϊόντα πιστοποιούνται σύμφωνα με τους νόμους της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Όμως η εξαγωγή του βιολογικού ελαιόλαδου εκτός Ευρώπης μπορεί 

να παρουσιάσει κάποια προβλήματα. Αυτά τα προβλήματα θα είναι λόγω 

διαφορετικής νομοθεσίας της χώρας που θέλουμε να κάνουμε εξαγωγή. 

Τιμές 

Βιο Αγρός Ελαιόλαδο 
Βιολογικό 0.75lt 

7,59 € 10,12 €/λίτρο 

The Governor 
Εξαιρετικό Παρθένο 
Ελαιόλαδο Βιολογικό 

The Governor Premium 
0.5lt 

34,00 € 68,00 €/λίτρο 

 
Προσθήκη στη 

Σύγκριση 
menu 

Messolongi Fields 
Εξαιρετικό Παρθένο 
Ελαιόλαδο Βιολογικό 

Garden Of Heroes 0.5lt 

13,60 € 27,20 €/λίτρο 

Bioilis Αγουρέλαιο 
Βιολογικό 0.75lt 

9,54 € 12,72 €/λίτρο 

Telhinia Αγουρέλαιο 
Βιολογικό 0.5lt 

13,90 € 27,80 €/λίτρο 

Τι είναι το αγουρέλαιο; 

Το αγουρέλαιο είναι αποτέλεσμα πρώιμης συγκομιδής της ελιάς, ένα ελαιόλαδο 

που παράγεται από άγουρους καρπούς που δεν έχουν ωριμάσει και 

παραμένουν πράσινοι. Στις ελαιοκομικές ζώνες της χώρας, αρκετοί παραγωγοί, 

κυρίως βιοκαλλιεργητές, ξεκινούν νωρίς το μάζεμα της ελιάς από τις αρχές 

Οκτώβρη μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου. Το αγουρέλαιο έχει την χαρακτηριστική 

γεύση της άγουρης ελιάς και, τα τελευταία χρόνια, κερδίζει συνεχώς νέους 

θαυμαστές ως προϊόν πολύτιμης διατροφικής και φαρμακευτικής αξίας με 

σημαντικά οφέλη για την υγεία.- Πηγή: www.mistikakipou.gr 

http://www.mistikakipou.gr/


               ΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΣΤΗΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

 Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων (EFSA) ενέκρινε τον 

Ισχυρισμό Υγείας ότι η κατανάλωση πολυφαινολών ελαιολάδου προστατεύει 

τηs LDL-χοληστερόλη από την οξείδωση. 

Αυτό επιτυγχάνεται με την καθημερινή κατανάλωση προερχόμενών από 20γρ. 

ελαιόλαδο  

Το Ελαιόλαδο είναι απαραίτητο συστατικό της καθημερινής μας διατροφής, 

και δεν θα πρέπει να λείπει από το τραπέζι. Πλούσιο σε μονοακόρεστα λιπαρά 

οξέα, το Eλαιόλαδο αποτελεί «ασπίδα» για την υγεία και βοηθά: 

• Στη μείωση της «κακής» χοληστερίνης (LDL) στο αίμα 
• Στη διατήρηση της περιεκτικότητας του αίματος σε «καλή» 

χοληστερίνη (HDL) 
• Στην πρόληψη παθήσεων που έχουν να κάνουν με την σωστή 

λειτουργία της καρδιάς και στην προστασία από την στεφανιαία 
νόσο λόγω των ισχυρών αντιοξειδωτικών του. 

• Στην θεραπεία του στομαχικού έλκους καθώς και της μείωσης 
των γαστρικών υγρών. 

• Στην βελτίωση της απορρόφησης του ασβεστίου από τον 
οργανισμό 

• Στην πρόληψη του καρκίνου 
• Στην αναζωογόνηση και φροντίδα του δέρματος 
• Στην βελτίωση της λειτουργίας του οργανισμού των διαβητικών 

και με άμεση εξισορρόπηση των τιμών του σακχάρου  

 



Άλλες χρήσεις 

Το “χρυσό υγρό”, σύμφωνα με τον Όμηρο, αποτελεί σύμβολο υγείας και 

δύναμης. Οι χρήσεις του είναι πολλές και μερικές από αυτές χρηστικές. 

Αν βάλουμε πολύ λίγο λάδι σε ένα καθαρό πανί μπορούμε να γυαλίσουμε τα 

ατσάλινα μαχαιροπίρουνα μας 

Αν προσθέσουμε μία κουταλιά λάδι σ ένα τέταρτο φλιτζανιού χυμό λεμονιού 

έχουμε ένα πολύ καλό γυαλιστικό επίπλων ! 

Μία πολύ μικρή ποσότητα ελαιόλαδου είναι ένα τέλειο ενυδατικό προϊόν για 

την επιδερμίδα! 

Μπορεί να γίνει ένα καλό και άοσμο γυαλιστικό για τα παπούτσια! 

Μπορούμε να λαδώσουμε τους μεντεσέδες για να μην τρίζουν 

Αν προσθέσουμε μερικές σταγόνες από το αγαπημένο μας αιθέριο έλαιο σε 3-4 

κουταλιές ελαιόλαδο έχουμε ένα ωραίο ενυδατικό έλαιο για το μπάνιο μας 

Βοηθάει στην απαλή αποτρίχωση με το ξυραφάκι 

Μία κουταλιά λάδι μαλακώνει το λαιμό και ανακουφίζει από πόνο και βήχα 

Λίγο λάδι στις άκρες των μαλλιών για μισή ώρα, ενυδατώνει και προστατεύει 

από την ψαλίδα 

Λίγο ζεστό λάδι σ ένα βαμβάκι ανακουφίζει από τον πόνο στα αυτιά. Επίσης, 

λίγο λάδι με μία θρυμματισμένη σκελίδα σκόρδο θεραπεύει μολύνσεις του 

αυτιού 

 Με λαδάκι μπορούμε να καθαρίσουμε επιφάνειες από αυτοκόλλητα και 

ετικέτες 

 Το χρησιμοποιούμε για να ανάψουμε το καντήλι … ή μία λάμπα λαδιού 

 Μπορούμε να βγάλουμε μία κολλημένη τσίχλα από τα μαλλιά ή από ένα 

ύφασμα αν την αλείψουμε με λίγο λάδι για 10 λεπτά 

Βοηθά στην επανόρθωση σκασμένων δερμάτινων ειδών 

Ανακουφίζει από την φαγούρα και την κοκκινίλα εξανθημάτων Να 

καθαρίσουμε μπογιά από τα χέρια μας αν τρίψουμε λάδι με λίγο αλάτι ή 

ζάχαρη. Η μπογιά θα φύγει και το δέρμα μας θα μείνει καθαρό και μαλακό! 

Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε ως ντεμακιγιάζ ματιών και βλεφαρίδων, 

ακόμα και με τα αδιάβροχα προϊόντα! 

 

 



Πηγές 

I. Ιστορική αναδρομή: https://docplayer.gr/4307242-Tehnologiko-ekpaideytiko-

idryma-kritis.html      

II. Τι είναι το βιολογικό ελαιόλαδο?: www.europa.eu  

III. Βιολογική καλλιέργεια της ελιάς: www.stihl.gr 

IV. Οικονομία: www.stihl.gr , www.skroutz.gr , www.mistikakipou.gr 

V. Το βιολογικό ελαιόλαδο στην διατροφή: www.europa.eu  

VI. Άλλες χρήσεις: www.neadiatrofis.gr 
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