
Αγαπητοί ακροατές, 

Καλησπέρα και από εμένα. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος για την ευκαιρία που μου δίνεται να μιλήσω και 

μοιραστώ μαζί σας τις εμπειρίες που έχουμε αποκομίσει ως εταιρεία αναφορικά με το θέμα των “Κρίσιμων 

σημείων στην ποιότητα του ελαιολάδου στο δίκτυο διανομής”. Θέλω να ξεκινήσω με κάτι, το οποίο είναι 

πολύ σημαντικό και έχει να κάνει με την πεποίθησή μας ότι ένα λειτουργικό και πολύ συχνά ακριβές πλάνο 

δειγματοληψίας, που στα πλαίσια των αυτοελέγχων της εκάστοτε εταιρείας διασφαλίζει την ποιότητα του 

κάθε προϊόντος, δεν απαιτεί ή μάλλον δεν δύναται να γίνει ακόμα καλύτερο. Μία τέτοια αντίληψη σε καμμία 

των περιπτώσεων δεν είναι ορθολογική ιδιαίτερα αν λάβουμε υπόψιν μας και την ιδιαιτερότητα του 

ελαιολάδου που αφορά στον οργανοληπτικό του χαρακτήρα και αποτελεί το κρίσιμο σημείο ελέγχου αυτού, 

καθώς η όποια μεταβολή του προς το χειρότερο μπορεί ν’ αλλάξει την κατηγοριοποίησή του. Αυτή ακριβώς 

η διαπίστωση μας οδήγησε στην επαναπροσέγγιση του θέματος από μία άλλη οπτική γωνία και ήταν αυτή 

που μας επέτρεψε να προχωρήσουμε ένα βήμα παρακάτω και να περάσουμε από ένα καθαρά 

δειγματοληπτικό πλάνο ελέγχου της ποιότητος του ελαιολάδου, σε ένα πλάνο προσδιορισμού της ποιότητος 

του ελαιολάδου πριν την τυποποίησή του και επαλήθευση αυτής στο 100% του τυποποιημένου πλέον 

προϊόντος. 

Ελεύθερη ροή ομιλίας: 

Έτσι λοιπόν έχοντας προσδιορίσει ποιο είναι το ζητούμενο, ο στόχος, το τι θέλουμε να διασφαλίσουμε, 

προχωρήσαμε στην βήμα προς βήμα  

1. Αποστολή δειγμάτων από τις προς τυποποίηση ποσότητες ελαιολάδου (2 δείγματα ανά Δ/Ξ, 

αναγραφή της συνολικής ποσότητας του ελαιολάδου) συνοδευόμενα από την Αίτηση Διενέργειας 

Δοκιμών, όπου αναγράφονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία σχετικά με το προς αξιολόγηση ελαιόλαδο, 

όπως στοιχεία καλλιέργειας, επεξεργασίας αλλά και αποθήκευσης. Σε κάθε περίπτωση ο πελάτης 

είναι η εταιρεία μας. 

2. Αξιολόγηση των δειγμάτων από το Εργαστήριο Γευσιγνωσίας Ελαιόλαδου Καλαμάτας και αποστολή 

των αποτελεσμάτων προς εμάς όχι προς τον προμηθευτή. 

3. Διατήρηση αντιδείγματος στις εγκαταστάσεις του Εργαστηρίου για χρονικό διάστημα 6 μηνών σε 

θερμοκρασία 15οC. 

4. Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων από την εταιρεία, καθώς δεν μπορούν να προκριθούν για 

τυποποίηση ποσότητες με ήπια οργανοληπτικά χαρακτηριστικά, διότι δεν μπορεί να διασφαλιστεί 

100% η ποιότητα του ελαιολάδου έως την Η.Λ. 

5. Καταγραφή των αποτελεσμάτων σε αρχείο: 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

Τ.Ε.Ι. 
Lot ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΑΠΟΔΕΚΤΟ 

Mf 
Φρουτ. 

Mb 
Πικρό 

Mp 
Πικαν. 

Md 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

PANEL 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΣΕ ΛΙΤΡΑ 

6. Έγγραφη εντολή προς τους προμηθευτές για τυποποίηση των εγκεκριμένων ποσοτήτων ελαιολάδου. 

7. Παραλαβή τυποποιημένου προϊόντος μόνον όταν τα εμπορικά έγγραφα συνοδεύονται από τα 

αποτελέσματα των χημικών του αναλύσεων. Τα έγγραφα που αφορούν την ποιότητα μπορούν να 

είναι είτε σε έντυπη μορφή, είτε ν’ αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε αυτά επιπλέον 

αναγράφονται το Lot Nr. της εγκεκριμένης Δ/Ξ, το είδος της συσκευασίας του προϊόντος (ο κωδικός 

π.χ. 1 λίτρο, 2 λίτρα κ.λ.π.), η ημερομηνία τυποποίησης, το Δ.Α., η ημερομηνία έκδοσης αυτού και η 

συνολική ποσότητα ανά συσκευασία. Γιατί; Τα στοιχεία καταχωρούνται στο ίδιο αρχείο με αυτό των 

εγκεκριμένων ποσοτήτων και έχουμε μία πλήρη εικόνα των συνολικών ποσοτήτων που μας έχουν 

παραδοθεί ανά εγκεκριμένη Δ/Ξ (δηλαδή ισοζύγιο μάζας) καθώς επίσης και μία πλήρη εικόνα για το 

πόσες μέρες μεσολαβούν από την τυποποίηση έως την παράδοση του προϊόντος σ’ εμάς. Η τελευταία 

πληροφορία είναι ζωτικής σημασίας διότι δεν είναι επιθυμητή η πέρα των 15 ημερών αποθήκευση 



του προϊόντος σε επίπεδο συσκευασίας. Στόχος είναι ο χρόνος αυτός να είναι ο συντομότερος 

δυνατός, διότι είναι προτιμότερο το ελαιόλαδο να παραμένει αποθηκευμένο σε όσον είναι δυνατόν 

κατάλληλες συνθήκες, όπως αυτές των Δ/Ξ όπου έχουμε παρουσία αζώτου, ψύξη του προϊόντος κ.λ.π. 

8. Την εκάστοτε παραλαβή ακολουθεί δειγματοληψία του κάθε κωδικού του προϊόντος και αποστολή 

των δειγμάτων αυτών στο Εργαστήριο Γευσιγνωσίας Ελαιόλαδου Καλαμάτας για αξιολόγηση. Τα 

δείγματα αποστέλλονται σε υπό συνθήκες ελαφράς ψύξης, ούτως ώστε η θερμοκρασία των 

δειγμάτων να μην υπερβεί κατά την μεταφορά τους 15ο – 18οC. Η δε παράδοση των δειγμάτων θα 

πρέπει να πραγματοποιείται το μέγιστο εντός 48 ωρών. 

9. Μετά την αξιολόγηση έχουμε εκ νέου λήψη και διατήρηση αντιδειγμάτων του τυποποιημένου πλέον 

ελαιολάδου στις εγκαταστάσεις του Εργαστηρίου για χρονικό διάστημα και πάλι για διάστημα 6 

μηνών σε θερμοκρασία 15οC, ενώ τα αποτελέσματα του οργανοληπτικού ελέγχου που αποστέλλονται 

στην εταιρεία μας καταχωρούνται στην εγγραφή που έχει ήδη ανοίξει με την παράδοση του 

προϊόντος. 

ΚΩΔΙΚΟΣ Lot Δ.Α. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ WH 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΣΕ Lit. 
ΕΙΔΟΣ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΣΕ 

ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΣΕ ΛΙΤΡΑ 

 

ΗΜΕΡΕΣ ΑΠO 
ΣΥΣΚΕΥΣΙΑ 

ΔΕΙΓΜΑ 
Νο. 

Mf Mb Mp Def. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

 

10. Τα αποτελέσματα της έκθεσης γευσιγνωστικής ανάλυσης αξιολογούνται κατ’ αρχήν μεμονωμένα και 

σε σύγκριση με τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά της εγκεκριμένης προ της τυποποίησης Δ/Ξ, ενώ  

σε δεύτερο χρόνο υποβάλλονται σε στατιστική επεξεργασία (λαμβάνονται οι Μ.Ο. των βαθμολογιών) 

και αντιπαραβάλλονται και πάλι με τα αποτελέσματα της έκθεσης γευσιγνωστικής ανάλυσης. Έτσι 

διαμορφώνουμε μία εικόνα της πορείας των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών σε βάθος χρόνου 

(συνήθως από την ημερομηνία έγκρισης έως ότου την ημερομηνία τελευταίας παράδοσης στις 

αποθήκες της εταιρείας μας). 

Ένας μικρός απολογισμός με αριθμούς από την έναρξη (μέσα Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους) του νέου 

αυτού πλάνου ποιότητος: 

1. Έχει ελεγχθεί γευσιγνωστικά το 100% του τυποποιηθέντος ελαιολάδου σε επίπεδο Δ/Ξ. 

2. Έχει ελεγχθεί γευσιγνωστικά το   41% των παραλαβών του τυποποιηθέντος ελαιολάδου. 

3. Έχει ελεγχθεί γευσιγνωστικά το   49% των παραλαβών του τυποποιηθέντος ελαιολάδου. 

4. Έχει ελεγχθεί γευσιγνωστικά το 100% του εγκεκριμένων Δ/Ξ ελαιολάδου σε επίπεδο συσκευασίας. 

Κατά μέσο όρο κάθε μία Δ/Ξ ελέγχεται – επαληθεύεται η ποιότητά της – περί της 15 φορές, ενώ σε 

κάποιες περιπτώσεις ο αριθμός αυτός φθάνει τις 25 (αποτέλεσμα φυσιολογικό αν λάβουμε υπόψιν 

μας την ποσότητα της Δ/Ξ και τον αριθμό παραδόσεων). 

Συνοψίζοντας λοιπόν, μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι υπάρχει ένας ουσιαστικός έλεγχος που διασφαλίζει 

σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό τον οργανοληπτικό χαρακτήρα του ελαιολάδου. Τέλος η παραπάνω διαδικασία 

ακολουθείται από τους τυπικούς ελέγχους, τους οποίους αναλαμβάνουν πιστοποιημένα εργαστήρια εντός, 

και κατά περίσταση εκτός Ελλάδος, στους οποίους πλέον πέραν του οργανοληπτικού έχουμε αναλυτικού 

χαρακτήρα αποτελέσματα, αλλά και αποτελέσματα ελέγχων που εστιάζονται στην ορθότητα της 

επισήμανσης της συσκευασία ς του ελαιολάδου. 


