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Συμμετοχή στη Μεσογειακή Έκθεση Ελιάς και Ελαιολάδου «Ελαιοτεχνία» 16-18 
Απριλίου 2010. Πρακτικά της συνάντησης μεταξύ των εταίρων του προγράμματος 

στην Αθήνα, 17 Απριλίου 2010  

 
 

Συμμετοχή στη Μεσογειακή Έκθεση Ελιάς και Ελαιολάδου «Ελαιοτεχνία» 16-18 Απριλίου 2010 

 

1. Εισαγωγή 

Η Μεσογειακή έκθεση ελιάς και ελαιολάδου «Ελαιοτεχνία» έλαβε χώρα στην Ανθούσα Αττικής 16-18 Απριλίου 
2010. Στα πλαίσια του προγράμματος αντιπρόσωποι των εταίρων συμμετείχαν στην έκθεση, στην οποία ο 
εταίρος ISPOT (Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών Χανίων) διέθετε περίπτερο εντός της έκθεσης 
(περίπτερο Ε12, βλ. Παράρτημα για κάτοψη έκθεσης). Στην έκθεση Ελαιοτεχνία συμμετείχε πληθώρα εκθετών 
(περίπου 70) που κάλυπταν όλες τις πτυχές και δραστηριότητες στον κύκλο ζωής ελιάς και ελαιολάδου  όπως, 
ελαιοπαραγωγοί και καλλιεργητές, εκπρόσωποι συνεταιρισμών και των ενώσεών τους, ελαιουργοί, εθνικοί 
φορείς, εκπρόσωποι τυποποιητικών επιχειρήσεων, έμποροι, διανομείς και λιανοπωλητές, εξαγωγείς - 
εισαγωγείς και καταναλωτές. Υπολογίζεται ότι περίπου 4.000 κόσμου επισκέφθηκαν την έκθεση το τριήμερο 
16-18 Απριλίου.  

 

2. Μέλη ομάδας του προγράμματος που μετέβησαν στην Αθήνα 

 Δρ. Γεώργιος Παπαδάκης, Συντονιστής προγράμματος 

 κ. Ευάγγελος Βαγγέλογλου, Τεχνικός υπεύθυνος προγράμματος 

 κα. Αθηνά Γιαννακάκη, Τεχνολόγος Γεωπόνος, επιστημονικός συνεργάτης του προγράμματος 

 κ. Βασίλης Αθανασόπουλος, Υπεύθυνος προγράμματος εκ μέρους του εταίρου ΗΛΕΙΑΚΗ Α.Ε. 
(ILEIAKI), Διευθυντής ΗΛΕΙΑΚΗ Α.Ε. 

 κ. Άγγελος Νιάρχος, Υπεύθυνος Επιχειρηματικότητας ΗΛΕΙΑΚΗ Α.Ε 

  

3. Δραστηριότητες της ομάδας στην έκθεση «Ελαιοτεχνία» 

Τα μέλη της ομάδας κατά την συμμετοχή τους στην έκθεση, πραγματοποίησαν τις παρακάτω δραστηριότητες: 

 

Παρασκευή 16 Απριλίου 2010: 

Συνάντηση των μελών της ομάδας από το Πολυτεχνείο Κρήτης (ΠΚ) με τους εκπροσώπους του Ινστιτούτου 
Ελιάς (ISPOT) στο περίπτερο του εταίρου ISPOT στην έκθεση. Περιήγηση στους χώρους και στα περίπτερα 
της έκθεσης για τον εντοπισμό των συμμετεχόντων (οργανισμών, ενώσεων, εταιρειών, φορέων, κλπ.) που θα 
μπορούσαν να ενδιαφερθούν για το πρόγραμμα και με τους οποίους τα μέλη της ομάδας θα προσπαθήσουν 
να έρθουν σε επαφή. Συγκέντρωση ενημερωτικού υλικού από όλα τα ενδιαφέροντα περίπτερα της έκθεσης. Και 

 - 2 -



      
 

οργάνωση των δραστηριοτήτων της ομάδας κατά το τριήμερο, μετά και από την περιήγηση στους χώρους της 
έκθεσης .   

Παραμονή στο περίπτερο του ISPOT για επαφή και ενημέρωση των επισκεπτών της έκθεσης σχετικά με τις 
δράσεις και στόχους του προγράμματος INFOIL, διανομή ενημερωτικού υλικού και του ενημερωτικού 
φυλλαδίου του προγράμματος και διανομή, συμπλήρωση και συλλογή ερωτηματολογίων του προγράμματος 
στους επισκέπτες της έκθεσης, που αποτελούν τους αποδέκτες - στόχους του προγράμματος, συγκεκριμένα 
καταναλωτές ελαιολάδου, εκπρόσωποι εμπλεκόμενων φορέων και παραγωγοί ελαιολάδου.  

 

Σάββατο 17 Απριλίου 2010: 

Συνάντηση των μελών της ομάδας του ΠΚ με τους εκπροσώπους του Ινστιτούτου στο περίπτερο του ISPOT 
στην έκθεση. Ενημέρωση των επισκεπτών της έκθεσης σχετικά με το πρόγραμμα και διανομή ενημερωτικού 
υλικού, του ενημερωτικού φυλλαδίου του προγράμματος και συμπλήρωση ερωτηματολογίων από τους 
επισκέπτες της έκθεσης που έρχονται στο περίπτερο.  

Ταυτόχρονα τα μέλη της ομάδας (Γιαννακάκη, Βαγγέλογλου) πραγματοποίησαν επαφές με όλους τους 
εντοπισμένους, από την προηγούμενη μέρα, φορείς και οργανισμούς που συμμετείχαν στο πρόγραμμα. Στις 
επαφές αυτές πραγματοποιήθηκε ενημέρωση για τις δράσεις και τους στόχους του προγράμματος και τα οφέλη 
τα οποία θα μπορούσαν να αποκομιστούν εκατέρωθεν από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα. 
Πραγματοποιήθηκε συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την οικολογική παραγωγή ελαιολάδου, τη 
διαχείριση των αποβλήτων των ελαιουργείων, που φάνηκε να απασχολεί ιδιαιτέρως την πλειοψηφία των 
συμμετεχόντων που εμπλέκονται στην παραγωγή ελαιολάδου, και μοιράστηκαν και συμπληρώθηκαν με την 
μορφή προσωπικής συνέντευξης ερωτηματολόγια του προγράμματος. Σε όλους τους συμμετέχοντες 
μοιράστηκαν τα ενημερωτικά φυλλάδια του προγράμματος καθώς και άλλα ενημερωτικά έντυπα σχετικά με το 
ελαιόλαδο, του Ινστιτούτου. 

Ακολούθησε συνάντηση με τους εκπροσώπους του εταίρου ΗΛΕΙΑΚΗ Α.Ε. στο χώρο της έκθεσης. Οι 
εκπρόσωποι της ΗΛΕΙΑΚΗΣ προηγουμένως, περιηγήθηκαν στην έκθεση και πραγματοποίησαν επαφές με 
εκπροσώπους φορέων και οργανισμών από την Πελοπόννησο που συμμετείχαν στην έκθεση, οι οποίοι 
μπορούν να αποτελέσουν πιθανούς αποδέκτες του προγράμματος. Τα πρακτικά της συνάντησης 
παρουσιάζονται παρακάτω. 

 

Κυριακή 18 Απριλίου 2010: 

Συνάντηση των μελών της ομάδας στο περίπτερο.  Ενημέρωση των επισκεπτών της έκθεσης σχετικά με το 
πρόγραμμα και διανομή ενημερωτικού υλικού, του ενημερωτικού φυλλαδίου του προγράμματος και 
συμπλήρωση ερωτηματολογίων με τη μορφή προσωπικής συνέντευξης από τους επισκέπτες της έκθεσης που 
έρχονται στο περίπτερο.  

Συμπλήρωση και συλλογή ερωτηματολογίων από τους συμμετέχοντες στην έκθεση και επαφές με τους 
εκπροσώπους τους, στους οποίους δεν πρόλαβαν τα μέλη της ομάδας να απευθυνθούν την προηγούμενη 
μέρα. Ενημέρωση των μελών της ομάδας σχετικά με τον διαγωνισμό «ΚΟΤΙΝΟΣ», (Πανελλήνιος Διαγωνισμός 
Ποιότητας & Συσκευασίας Εξαιρετικού Παρθένου Ελαιόλαδου) που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στα πλαίσια 
της έκθεσης και ο οποίος χωρίζεται σε δύο σκέλη:  
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 Διαγωνισμός Ποιότητας Τυποποιημένου Εξαιρετικού Παρθένου Ελαιολάδου, και 

 Διαγωνισμός Συσκευασίας Τυποποιημένου Ελαιολάδου. 

  

Κατά τη διάρκεια του τριημέρου και τη συμμετοχή στην έκθεση διανεμήθηκαν ~ 700 ενημερωτικά φυλλάδια του 
προγράμματος σε επισκέπτες και συμμετέχοντες στην έκθεση και συλλέχθηκε πληθώρα ερωτηματολογίων από 
καταναλωτές, παραγωγούς και εκπροσώπους φορέων (~ 100 ερωτηματολόγια). 

 

Από τις συναντήσεις με τους εκθέτες και τους εκπροσώπους οργανισμών και φορέων κατά τη συμμετοχή στην 
έκθεση Ελαιοτεχνία, τα αποτελέσματα είναι τα παρακάτω: 

1. Επαφή με την ομάδα ελαιοπαραγωγών «Νηλέας» που δραστηριοποιείται στην περιοχή της 
Μεσσηνίας. Η ομάδα «Νηλέας» αποτελείται από πάνω από 120 ελαιοπαραγωγούς και οι 
εκπρόσωποί της στην έκθεση εκδήλωσαν ενδιαφέρον για το πρόγραμμα και τη συμπλήρωση 
ερωτηματολογίων ελαιοπαραγωγών του προγράμματος.      

2. Επαφή με εκπροσώπους της ΕΑΣ Μεσολογγίου. Εκδηλώθηκε ενδιαφέρον για τις δράσεις του 
προγράμματος και συμφωνήθηκε να συμπληρωθούν ερωτηματολόγια από ελαιοπαραγωγούς της 
περιοχής. 

3. Επαφή με εκπροσώπους του Οργανισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων ΔΗΩ. 
Συμπληρώθηκαν ερωτηματολόγια και έγινε πρόταση για την δημοσίευση ενημερωτικού άρθρου 
σχετικά με το πρόγραμμα INFOIL στην περιοδική έκδοση του οργανισμού (ΔΗΩ – Περιοδικό για την 
οικολογική γεωργία). 

4. Επαφή με τον υπεύθυνο της «Εύριπος Εκδοτική» που εκδίδει την ετήσια έκδοση «Ελαιοπαραγωγή». 
Συμφωνήθηκε να δημοσιευθεί μεγάλο άρθρο σχετικά με το πρόγραμμα στην επόμενη έκδοση του 
περιοδικού. Έγινε συμπλήρωση ερωτηματολογίων από εκπροσώπους του οργανισμού. 

5. Παρακολούθηση του πανελλήνιου διαγωνισμού ποιότητας & συσκευασίας εξαιρετικού παρθένου 
ελαιόλαδου «ΚΟΤΙΝΟΣ» και ενημέρωση σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής. Από αυτά τα στοιχεία 
ενδέχεται να προκύψουν ιδέες σχετικά με τις ημερίδες και τα βραβεία που πρόκειται να διοργανωθούν 
σε επόμενες δράσεις του προγράμματος.   

6. Επαφή και συζήτηση με εκπρόσωπο οργανισμού που διοργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα, 
θεατρικές παραστάσεις κλπ. σε σχολεία, για παιδιά σχολικής και προσχολικής ηλικίας, σχετικά με 
οικολογία, ελαιόλαδο κλπ. Συμπληρώθηκαν ερωτηματολόγια και συζητήθηκε το ενδεχόμενο πιθανής 
υποστήριξης στις ενημερωτικές δράσεις του προγράμματος. 
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Πρακτικά της συνάντησης μεταξύ των εταίρων του προγράμματος στην Αθήνα, 17 Απριλίου 
2010 

Στη συνέχεια παρουσιάζεται το πρόγραμμα της συνάντησης μεταξύ των εταίρων του προγράμματος, που 
πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα το Σάββατο 17 Απριλίου 2010, στα πλαίσια της παρουσίας των εταίρων του 
προγράμματος στη Μεσογειακή Έκθεση Ελιάς και Ελαιολάδου «Ελαιοτεχνία». 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ 

14:00: Έναρξη συνάντησης 

 Ενημέρωση των εταίρων για την πρόοδο του προγράμματος 

14:45: Eρωτηματολόγια για κάθε ομάδα / στόχο – Αποτελέσματα  

15:15: Εκπαίδευση και ανταλλαγή απόψεων για βέλτιστα αποτελέσματα 

16:00: Διατύπωση και επίλυση αποριών στα παραπάνω 

16:30: Προετοιμασία – Οργάνωση της δράσης για το Κέντρο Πληροφορίας Ελαιολάδου στην Ηλεία 

17:00: Συζήτηση 

17:30: Τέλος συνάντησης 

Κατά την συνάντηση πραγματοποιήθηκε ενημέρωση και λήφθηκαν αποφάσεις στα παρακάτω: 

 Ενημέρωση των εταίρων από τους εκπροσώπους του ΠΚ για την πρόοδο του προγράμματος. 

 Οι εκπρόσωποι από την ΗΛΕΙΑΚΗ παρουσίασαν στατιστικά στοιχεία που έχουν συλλέξει σχετικά με την 
υφιστάμενη κατάσταση (τελευταία πενταετία) στην παραγωγή ελαιολάδου και τις καμένες 
ελαιοκαλλιέργειες, για το Νομό Ηλείας και την Πελοπόννησο.  

 Η ΗΛΕΙΑΚΗ συμμετείχε με δικό της περίπτερο στην 4η έκθεση Ελιάς και Ελαιολάδου που 
πραγματοποιήθηκε 12 – 14 Μαρτίου στον Πειραιά. Αποστολή αντιγράφων του ενημερωτικού υλικού από 
την έκθεση στον συντονιστή του προγράμματος για διανομή και ενημέρωση σε όλους τους εταίρους του 
προγράμματος. 

 Εκπαίδευση και ανταλλαγή απόψεων για να υπάρξουν βέλτιστα αποτελέσματα από τη συλλογή των 
ερωτηματολογίων σε Ηλεία και Κρήτη. Αποφασίσθηκε να πραγματοποιηθεί συλλογή ερωτηματολογίων 
καταναλωτών και από την περιοχή της Αθήνας σε ένα ποσοστό περίπου 30% - 40% του συνόλου των 
ερωτηματολογίων των καταναλωτών (Σύνολο ερωτηματολογίων καταναλωτών: ~500 ερωτηματολόγια). 
Αυτό διότι οι περισσότεροι καταναλωτές σε Κρήτη και Ηλεία είναι οι ίδιοι και παραγωγοί ελαιολάδου με 
αποτέλεσμα να καταναλώνουν το ελαιόλαδο που παράγουν οι ίδιοι, χωρίς απαραίτητα να γνωρίζουν την 
κατηγορία στην οποία αυτό ανήκει, καθώς και διάφορα άλλα στοιχεία του ελαιολάδου με τα οποία έρχεται 
αντιμέτωπος ένας καταναλωτής που αγοράζει ελαιόλαδο από τα ράφια των καταστημάτων. 

 Αποστολή προτάσεων από όλους τους εταίρους για εμπλουτισμό και επικαιροποίηση του Πλάνου 
Ενεργειών (Action Plan) του προγράμματος για την προώθηση σε εθνικό επίπεδο της οικολογικής 
παραγωγής ελαιολάδου (Δράση Β3) εντός πέντε ημερών, με στόχο την έγκριση του πρώτου σχεδίου του 
Πλάνου Ενεργειών έως τα τέλη Απριλίου 2010.   
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 Αποστολή προτάσεων προς τον συντονιστή του προγράμματος από την ΗΛΕΙΑΚΗ σχετικά με την 
εγκαθίδρυση του Κέντρου Πληροφόρησης Ελαιολάδου στην Ηλεία και τον προγραμματισμό που υπάρχει 
προς αυτή την κατεύθυνση, εντός 10 ημερών. 

 

 

 

 

 

Στη συνέχεια παρουσιάζεται φωτογραφικό υλικό από τη συμμετοχή των εκπροσώπων του προγράμματος στην 
έκθεση «Ελαιοτεχνία».  

 

 
Εικόνα 1: Στο περίπτερο του Ινστιτούτου στην έκθεση. Διακρίνεται στο γραφείο το ενημερωτικό υλικό μαζί 
με τα ερωτηματολόγια που μοιράζονταν στους επισκέπτες, καθώς και η αφίσα του προγράμματος για την 

ενημέρωση των επισκεπτών στον τοίχο.  
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Εικόνα 2: Τα μέλη της ομάδας του προγράμματος που μετέβησαν στην Αθήνα, στο περίπτερο της έκθεσης 

 

 
Εικόνα 3: Φωτογραφία από τη συνάντηση των εταίρων του προγράμματος στο χώρο της έκθεσης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

Κάτοψη έκθεσης Ελαιοτεχνία 2010  

 

Περίπτερο Ινστιτούτου 
Ελιάς και Υποτροπικών 
Φυτών Χανίων 
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