Εξειδικευμένη έρευνα προώθησης ελαιολάδου και προϊόντων ελιάς Βορείου
Αιγαίου μέσω ανάδειξης του βιοδραστικού περιεχομένου και των ιδιαίτερων
χαρακτηριστικών ποιότητας
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Οι οριζόντιοι στόχοι της παρούσας προγραμματικής σύμβασης είναι:
(1) η ανάδειξη της εξαιρετικής ποιότητας των μονοποικιλιακών ελαιολάδων του Β.
Αιγαίου, με σκοπό την ανίχνευση και προσδιορισμό των φαινολικών ενώσεων με μια
καινοτόμο και πολυδύναμη μέθοδο, την ανάδειξη του βιοδραστικού περιεχομένου και
των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών ποιότητας και την προώθηση του με βάση τον
ισχυρισμό υγείας (EFSA, 432/2012) καθώς και την ένδειξη νησιωτικής παραγωγής
(2) η ανάπτυξη βελτιωμένων προϊόντων έξτρα παρθένου ελαιολάδου με υψηλή
σταθερότητα χωρίς απώλεια βιοδραστικών συστατικών
(3) η εξειδικευμένη έρευνα και ανάδειξη του βιοδραστικού περιεχόμενου
ελαιόλαδου Κολοβής το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ενισχυτικό γεύσης και
εμπλουτισμό του βιοδραστικού περιεχομένου μειονεκτικών ελαιόλαδων και ως πρώτη
ύλη για τα συμπληρώματα διατροφής
(4) η εξειδικευμένη έρευνα του φαινολικού αποτυπώματος των βρώσιμων ελιών
και της πάστας ελιάς με στόχο την ανάδειξη και την προώθηση των προϊόντων με
πιθανούς ισχυρισμούς υγείας
(5) η εμπορική εκμετάλλευση των παραπροϊόντων των ελαιοτριβείων (κατσίγαρος,
ελαιοπυρήνα, φύλλα).
Ο συνολικός σκοπός του ερευνητικού έργου είναι η διεξαγωγή µιας συστηµατικής
και πολύµηνης εξειδικευµένης έρευνας µε την ανάλυση ενός µεγάλου και
αντιπροσωπευτικού αριθµού δειγµάτων από τα νησιά του Βορείου Αιγαίο (κυρίως από
τη Λέσβο και τη Σάµο) µε καινοτόμα και πρωτοποριακή µεθοδολογία, ώστε να
αναδειχθούν τα προϊόντα ελιάς της Περιφέρειας ως προϊόντα υψηλής ποιότητας με
προστιθέμενη αξία και να αναβαθμιστούν εμπορικά. Αυτή η προσπάθεια θα ενισχύσει
την περιορισµένη διεθνή αναγνωρισιµότητα των ελαιόλαδων του Βορείου Αιγαίου και
θα αποτελέσει την απαραίτητη τεκµηρίωση για την ανάδειξη της µοναδικότητας και
αυθεντικότητας τους. Η ερευνητική αυτή τεκµηρίωση θα αποτελέσει τη βάση για την
ανάπτυξη νέων προϊόντων µε απώτερο στόχο την ενίσχυση του Αγροδιατροφικού
Τοµέα της Περιφέρειας. Τα τοπικά προϊόντα που προέρχονται από την ελιά θα γίνουν
διεθνώς γνωστά µε βάση σύγχρονα επιστηµονικά δεδοµένα. Επομένως, ο χαρακτήρας
του ερευνητικού έργου είναι αμιγώς αναπτυξιακός. Εκτιµάται ότι αυτό θα έχει ως
έµµεσο αποτέλεσµα και την αύξηση του τουρισµού, µέσα από την προώθηση των
τοπικών προϊόντων µε διεθνή καταξίωση σε ειδικά καταστήµατα, χώρους µαζικής
εστίασης και καταλυµάτων, ακόµα και τη δηµιουργία χώρων πολιτιστικού
ενδιαφέροντος που θα συνδέονται µε την προβολή του «πολιτισµού της ελιάς».
Αποσκοπεί στη διασφάλιση της επίτευξης των κοινών στόχων της Περιφέρειας Βορείου
Αιγαίου και του ΕΚΠΑ, ήτοι στην εκπόνηση εξειδικευµένης έρευνας που θα οδηγήσει
στην αξιοποίηση και στην ανάδειξη του ελαιόλαδου, της βρώσιµης ελιάς και των

παραπροϊόντων ελαιουργίας της Λέσβου, της Σάµου και γενικότερα του Βορείου
Αιγαίου στην εθνική και παγκόσµια αγορά, αλλά και κατ΄ επέκταση στην εκπόνηση
ερευνητικών µελετών για την εφαρµογή της έρευνας στην τουριστική ανάδειξη και
προστασία του περιβάλλοντος, οι οποίες εξυπηρετούν κατά τα προαναφερόµενα
αποκλειστικά σκοπούς δηµοσίου συµφέροντος.
Επομένως, συμπερασματικά, πρόκειται για στοχευμένες δράσεις οι οποίες θα έχουν
ως αποτέλεσμα τη στήριξη της παραγωγής και την οικονομική ανάπτυξη.
Καθίσταται, λοιπόν, σαφές ότι μια πολύμηνη και συστηματική μελέτη θα έχει ως
αποτέλεσμα τη βελτίωση και την ανάδειξη των προϊόντων του Β. Αιγαίου, τη
δημιουργία νέων προϊόντων και θα φέρει ανάπτυξη στον αγροδιατροφικό τομέα, αλλά
και στον τουρισμό, ανοίγοντας νέες θέσεις εργασίας. Τα τοπικά προϊόντα θα γίνουν
ευρέως γνωστά, με αποτέλεσμα να προσελκύσουν επισκέπτες και να αυξηθεί ο
τουρισμός και η οικονομία. Οι επιδράσεις αυτής της μελέτης θα είναι θετικές και ως
προς το περιβάλλον, καθώς θα πραγματοποιηθεί μια πρωτότυπη έρευνα και για την
εμπορική αξιοποίηση των αποβλήτων που θα έχει ως συνέπεια την προστασία του
περιβάλλοντος. Πρόκειται, ξεκάθαρα, για μια έρευνα σχεδιασμένη για τη δημιουργία
και προώθηση προϊόντων στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας.

