
τo πρώτο
εθνικό

taste panel 
επιτραπέζιας

ελιάς
στην Ελλάδα

από την

Πρόγραμμα επιχορηγούμενο από τη Ε.Ε.
 - Καν. (ΕΚ) 867/2008 - 

δράση Ε του εγκεκριμένου προγράμματος με την αριθμ. 1474/40225/30.03.2012 απόφαση.



Η πίεση που δέχονται οι ελληνικές εξαγωγικές 
επιχειρήσεις επιτραπέζιων ελιών στις τρέχουσες 
εμπορικές συνθήκες (αυξανόμενος ανταγωνισμός 
από τρίτες χώρες, κ.α.), καθιστά σημαντική την 
οργανοληπτική αξιολόγηση του τελικού 
προϊόντος (όχι της ποικιλίας) και των βασικών 
χαρακτηριστικών που καθορίζουν την ποιότητα και 
την ασφάλειά του.  

Στην επιτυχία του εγχειρήματος και της 
δημιουργίας για πρώτη φορά στη χώρα, 
εθνικού Taste Panel συντέλεσε καθοριστικά η 
συνδρομή εξειδικευμένων συνεργατών 
και πιο συγκεκριμένα του Επίκουρου Καθηγητή 
του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. 
Ευστάθιου Πανάγου και του εθνικού Panel leader 
κ. Κωνσταντίνου Τερτιβανίδη.

Test room 
& ομάδα 
γευσιγνωστών

Συστάθηκε, για πρώτη φορά, ομάδα γευσιγνωστών της 
ΠΕΜΕΤΕ για την επιτραπέζια ελιά σύμφωνα με 
τη Μέθοδο του Διεθνούς Ελαιοκομικού 
Συμβουλίου COI/OT/MO [No 1/Rev.2-2011 ‘Senso-
ry analysis of table olives’]

Η δράση πραγματοποιήθηκε με την καθοδήγηση 
εξειδικευμένων συνεργατών και γνώμονα τη βαθιά 
γνώση των ευρύτερων παραμέτρων που συναποτελούν 
την επιτραπέζια ελιά με στόχο την ποιοτική κατάταξη 
της.
 
Δημιουργήθηκε ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστ
ήριο γευσιγνωσίας (test room) στις εγκαταστάσεις 
του ΕΛ.Γ.Ο. “ΔΗΜΗΤΡΑ”, με άριστα εκπαιδευμένο 
επιστημονικό και μη προσωπικό, διαθέσιμο σε 
δημόσιο φορέα (βραχυπρόθεσμα/μακροπρόθεσμα) 
για τις ανάγκες του κλάδου (ανεξαρτήτως εάν είναι 
μέλη ή όχι της ΠΕΜΕΤΕ). 

Εθνικό
Taste Panel:
«εργαλείο» 
ποιοτικής 
διαφοροποίησης



Ο στρατηγικός χαρακτήρας της δράσης τεκμηριώνεται 
από δύο βασικά στοιχεία:

1. Αφορά ένα από τα σημαντικότερα αγροτικά προϊόντα 
εξαγωγικού προσανατολισμού. 

2. Η ανάπτυξη της μεθόδου με εκπαιδευμένο προσωπικό 
και γευσιγνώστες σε κατάλληλο χώρο αποτελεί εθνική 
παρακαταθήκη για όσους ασχολούνται ή πρόκειται 
να ασχοληθούν με την επιτραπέζια ελιά (πχ. αγρότες, 
μεταποιητές, εμπόρους, εξαγωγείς, καταναλωτές).

Σε μια δύσκολη για τη χώρα περίοδο, μέσα από τη 
χρηματοδότηση και στήριξη ενός ιδιωτικού 
τομέα υλοποιήθηκε ένας εθνικός στόχος που 
είναι η ανάπτυξη της οργανοληπτικής μεθόδου για την 
επιτραπέζια ελιά. Πολύ περισσότερο δε, όταν ο διεθνής 
ανταγωνισμός σε συνεργασία με τους αντίστοιχους 
εθνικούς panel leaders ήδη αναπτύσσουν τη μέθοδο.

Ολοκληρωμένη 
οργανοληπτική 
αξιολόγηση

Γενικό βασικό λεξιλόγιο για την αισθητήρια 
ανάλυση (sensory analysis)

Ειδικό λεξιλόγιο για την επιτραπέζια ελιά 
(θετικές -αρνητικές οργανοληπτικές ιδιότητες)

Περιγραφή αίθουσας δοκιμών

Περιγραφή εξοπλισμού για τη διενέργεια της 
οργανοληπτικής αξιολόγησης

Κριτήρια επιλογής δοκιμαστών

Μεθοδολογία 
(καθήκοντα υπευθύνου ομάδας δοκιμαστών, συνθήκες 
δομής, διαδικασία κατά την οργανοληπτική εκτίμηση)

Χρήση του φύλλου αξιολόγησης από τον 
δοκιμαστή

Ανάλυση των δεδομένων 

Ταξινόμηση επιτραπέζιας ελιάς

Δράση εθνικής 
σημασίας



σχετικά
με την ΠΕΜΕΤΕ

Η Πανελλήνια Ένωση Μεταποιητών - Τυποποιητών - Εξαγωγέων Επιτραπέζιων Ελιών (ΠΕΜΕΤΕ) είναι 
Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα από το 1970.  Μεταξύ των μελών της  περιλαμβάνονται οι 
μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κλάδου, εκπροσωπώντας το πλέον σημαντικό εξαγωγικό αγροτικό προϊόν της 
χώρας, την επιτραπέζια ελιά και όλες τις σχετικές με αυτό επιχειρήσεις και στάδια του προϊόντος (μεταποίηση, 
τυποποίηση και εμπορία). 

Ο κλάδος είναι στρατηγικής σημασίας για τη χώρα καθώς διαθέτει:

• Εθνική ταυτότητα: τα μέλη της διακινούν περισσότερο από το 75% της εγχώριας παραγωγής 
ενός προϊόντος με καθαρά εθνικό χαρακτήρα.  

• Εξωστρεφή προσανατολισμό: εκπροσωπεί περισσότερο από το 85% των ελληνικών 
εξαγωγών και διακίνησης του προϊόντος προς τις αγορές του εξωτερικού. 

• Υψηλές επιδόσεις: συνεργάζεται με περισσότερους από 60.000 Έλληνες αγρότες, ενώ 
απασχολεί χιλιάδες εργαζομένους τόσο στις ίδιες τις μονάδες, όσο και τους επιμέρους τομείς (γεωπόνους, 
αντιπροσώπους, προσωπικό εμπορίας προϊόντος, μεταφορείς, κ.α.). Κατέχει σημαντικό μερίδιο στις ελληνικές 
εξαγωγές και συνεπώς του Α.Ε.Π., καθώς την τελευταία δεκαετία οι επιτραπέζιες ελιές βρίσκονται 
σταθερά στην πρώτη πεντάδα των ελληνικών εξαγόμενων αγροτικών προϊόντων. 
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