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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το ελαιόλαδο αποτελεί για την Ελλάδα εθνικό προϊόν σπουδαίας 

οικονοµικής και κοινωνικής σηµασίας και αυτό αποτυπώνεται στα µεγέθη 

που χαρακτηρίζουν την εικόνα της ελληνικής ελαιοπαραγωγής. Υπολογίζεται 

ότι υπάρχουν 160.000.0000 ελαιόδενδρα σε παραδοσιακούς και σύγχρονους 

ελαιώνες σε όλη τη χώρα, παράγονται 420.000 και πλέον τόνοι ελαιολάδου, 

απασχολούνται 850.000 οικογένειες σε σχέση εισοδήµατος µε το προϊόν, 

λειτουργούν 2.500 ελαιοτριβεία και 300 περίπου τυποιητικές επιχειρήσεις. 

Επιπλέον, η Ελλάδα κατέχει την Τρίτη θέση στον κόσµο στην παραγωγή 

ελαιολάδου και ελιάς, καλύπτει το 16% της παγκόσµιας παραγωγής 

ελαιολάδου και το 80% της ελληνικής παραγωγής ανήκει στην κορυφαία 

ποιότητα του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου, γεγονός που την κατατάσσει 

στην πρώτη θέση µεταξύ των χωρών που παράγουν εξαιρετικό παρθένο 

ελαιόλαδο (Υπουργείο Ανάπτυξης-Γενική Γραµµατεία Εµπορίου,2006). 

Η ελαιοκαλλιέργεια στην παραδοσιακή µορφή της έτσι πως 

διαµορφώθηκε τις τελευταίες δεκαετίες, µε την αυξηµένη χρήση χηµικών 

λιπασµάτων, αρδευτικού νερού, φυτοφαρµάκων και µηχανικής κατεργασίας 

του εδάφους, οδήγησε στην αναζήτηση εναλλακτικών µορφών γεωργίας όπως 

η βιολογική.  

Σήµερα, οι σύγχρονες καταναλωτές είναι περισσότερο ενηµερωµένοι 

γύρω από θέµατα υγείας και διατροφής και εµφανίζουν αυξηµένο 

ενδιαφέρον για την ασφάλεια και την ποιότητα των τροφίµων σε σύγκριση µε 

τα προηγούµενα χρόνια. Για το λόγο αυτό, δείχνουν µεγαλύτερη προτίµηση 

σε προϊόντα που φέρουν πιστοποιήσεις για τον τρόπο παραγωγής τους και 

την ποιότητά τους, όπως ισχύει στα βιολογικά προϊόντα, γεγονός που καθιστά 

ανταγωνιστική τη  σχέση τους µε τα συµβατικά. 

Ο καταναλωτής είναι ο τελικός αποδέκτης της όλης αλυσίδας παραγωγής 

και διάθεσης των αγροτικών προϊόντων (στην προκειµένη περίπτωση του 

ελαιολάδου) και είναι αυτός που θα καθορίσει την κατεύθυνση των 

παραγωγικών δυνάµεων και τη στρατηγική που αυτοί θα ακολουθήσουν.  
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Αντικειµενικοί στόχοι της µελέτης 

Στην παρούσα ερευνητική εργασία µέσω της ανάλυσης της διαχρονικής 

εξέλιξης της παραγωγής του ελαιολάδου συγκριτικά µε αυτήν του βιολογικού, 

επιχειρείται σε πρώτο στάδιο ο εντοπισµός του προσανατολισµού του 

ελαιοπαραγωγικού κλάδου, όπως αυτός κατευθύνεται µέσα από την εγχώρια 

και παγκόσµια ζήτηση και τις επιµέρους οικονοµικές και κοινωνικές συνθήκες 

που συντελούν στην διαµόρφωσή του.  

Σε έναν τόσο σηµαντικό κλάδο όπως είναι ο ελαιοπαραγωγικός, ο οποίος 

εµφανίζει ιδιαίτερη βαρύτητα στο σύνολο των ελληνικών γεωργικών 

εξαγωγών είναι σηµαντική η σε βάθος χρόνου µελέτη της θέσης της Ελλάδας 

στο εξαγωγικό εµπόριο του ελαιολάδου καθώς και το µέγεθος και τη δοµή 

αυτού. 

Οι επιµέρους στόχοι της εν λόγω έρευνας είναι: 

1. Η µελέτη της διαχρονικής εξέλιξης της διάρθρωσης και παραγωγής του 

εγχώριου ελαιολάδου (συµβατικού και βιολογικού) καθώς και της  

κατανάλωσης του ελαιολάδου εντός και εκτός συνόρων της χώρας µας. 

2. Η διερεύνηση του θεσµικού πλαισίου που καθορίζει τους κανόνες 

λειτουργίας  του συστήµατος παραγωγής του ελαιολάδου. 

3. Η µελέτη της εξέλιξης διαχρονικά των εξαγωγών στις επί µέρους χώρες 

της Ευρώπης και συνολικά. 

4. Η θεωρητική ανάλυση και εκτίµηση των δεικτών για τη διαπίστωση της 

πορείας των εξαγωγών του ελληνικού ελαιολάδου αλλά και της µορφής του 

εξαγωγικού εµπορίου. 

Τα αποτελέσµατα της παρούσας µελέτης θα αναλυθούν και θα 

αξιοποιηθούν στην κατεύθυνση εξειδίκευσης συγκεκριµένων προτάσεων 

ανάπτυξης της παραγωγής και της πολιτικής εξωτερικού του ελαιόλαδου.  
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∆ιάρθρωση της µελέτης 

Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η κατάσταση που επικρατεί στον 

τοµέα της ελαιοκαλλιέργειας, µε µια εκτενή αναφορά στη βιολογική 

ελαιοκαλλιέργεια, στον τρόπο παρασκευής του ελαιολάδου. Παράλληλα 

εξετάζεται η εξέλιξη της παραγωγής του στην Ελλάδα  σε συµβατικό και 

βιολογικό και η αντίστοιχη κατανάλωσή του παγκοσµίως, στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση και στην Ελλάδα.  

Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφεται η ακολουθούµενη πολιτική και το 

υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο για το ελαιόλαδο και πιο συγκεκριµένα η Κοινή 

Αγροτική Πολιτική της Ε.Ε. της συµβατικής και βιολογικής γεωργίας στον 

τοµέα του ελαιολάδου. 

Για την ανάλυση των εξαγωγών του ελληνικού ελαιολάδου και τη 

διερεύνηση  της διαχρονικής εξέλιξης του ενδοκλαδικού του εµπορίου 

χρησιµοποιήθηκε στο τρίτο κεφάλαιο η µεθοδολογία της εµπειρικής ανάλυσης, 

η οποία περιελάµβανε µια σειρά από βελτιωµένους δείκτες του εξωτερικού 

εµπορίου. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα βασικά συµπεράσµατα, οι 

προτάσεις και οι προβληµατισµοί που προκύπτουν από την έρευνα και τέλος 

παρατίθεται παράρτηµα µε τους πίνακες  που χρησιµοποιήθηκαν για την 

τεκµηρίωση των στατιστικών δεδοµένων.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 
ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ 
 

                                               1.1. Εισαγωγή 

Το ελαιόλαδο αποτελεί ένα από τα βασικότερα αγροτικά προϊόντα της 

Ελλάδας και έχει τόσο οικονοµική όσο και κοινωνική σηµασία, όχι µόνο για 

τις ελαιοπαραγωγικές περιοχές αλλά και για το σύνολο της χώρας µας 

γενικότερα. Η ύπαρξη του χρονολογείται από την 3η χιλιετηρίδα π.Χ. περίπου, 

βάσει αρχαιολογικών ανασκαφών που πραγµατοποιήθηκαν στην Φαιστό και 

στην Κνωσό και έχουν φέρει στο φως ελαιοπιεστήριο και πιθάρια για τη 

φύλαξη του ελαιολάδου. 

Σύµφωνα µε στοιχεία του ∆ιεθνούς Συµβουλίου Ελαιολάδου (International 

Olive Oil Council) το 98% περίπου των ελαιοδένδρων παγκοσµίως, 

εντοπίζονται στην λεκάνη της Μεσογείου και έτσι η περιοχή αυτή καλύπτει το 

µεγαλύτερο µέρος της παγκόσµιας παραγωγής ελαιολάδου.  

Η ελαιοκαλλιέργεια αποτελεί µια από τις πιο παραδοσιακές και 

περισσότερο διαδεδοµένες γεωργικές καλλιέργειες στην Ελλάδα. Το 

οικολογικό περιβάλλον της Ελλάδας ευνοεί την καλλιέργεια της ελιάς, ειδικά 

στις παραθαλάσσιες περιοχές της ηπειρωτικής χώρας και στα νησιά 

(αναπτύσσεται σε ξηρά εδάφη µε λιγοστή ποσότητα νερού). Επιπλέον, η 

καλλιέργεια αυτή παρέχει σηµαντικά οικονοµικά και κοινωνικά οφέλη, 

επειδή αποτελεί καλλιέργεια εντάσεως εργασίας. Η τελευταία εξασφαλίζει 

απασχόληση του εργατικού δυναµικού (ειδικότερα στις άγονες περιοχές όπου 

παρατηρείται ελάχιστη γεωργική δραστηριότητα) και καλύτερη αξιοποίηση 

ορισµένων φτωχών κατηγοριών εδάφους. 
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Το ελαιόλαδο, διατηρώντας αναλλοίωτη από το πέρασµα του χρόνου, την 

αρχαία παράδοση για τα οφέλη και τις χρήσεις του  από τον άνθρωπο, 

συνεχίζει να αποτελεί ένα από τα πιο χρήσιµα και πιο ποιοτικά ελληνικά 

αγροτικά προϊόντα. Αποτελεί βασικό στοιχείο της Μεσογειακής ∆ιατροφής 

και προβάλλεται από τη διεθνή επιστηµονική κοινότητα ως η πλέον υγιεινή 

λιπαρή ουσία εξαιτίας των φυσικών αντιοξειδωτικών ουσιών που περιέχει. 

Τα τελευταία χρόνια οι σύγχρονοι καταναλωτές απαιτούν διαρκώς 

περισσότερες πληροφορίες για τα τρόφιµα που αγοράζουν και δίνουν µεγάλη 

σηµασία στην ασφάλεια των τροφίµων. Για το λόγο αυτό παρουσιάζεται µια 

τάση στροφής των καταναλωτών προς τα βιολογικά προϊόντα. Η παραγωγή 

και η κατανάλωση βιολογικών προϊόντων αυξάνει συνεχώς σε όλες τις χώρες 

του δυτικού κόσµου. Ειδικά στην Ευρώπη έχει παρατηρηθεί µια πολύ 

απότοµη αύξηση στην κατανάλωση προϊόντων βιολογικής καλλιέργειας.  

Τα βιολογικά προϊόντα έρχονται να καλύψουν εκτός από τις 

συνηθισµένες ανάγκες, που καλύπτουν τα οµοειδή προϊόντα της συµβατικής 

γεωργίας µια πραγµατική ανάγκη των καταναλωτών, την ανάγκη της 

υγιεινής διατροφής και υγιεινής διαβιώσεως. Η ανάγκη αυτή αναγνωρίζεται 

ολοένα και από περισσότερους καταναλωτές, γεγονός που καθιστά τη σχέση 

µεταξύ βιολογικών και αντίστοιχων οµοειδών προϊόντων της συµβατικής 

γεωργίας ανταγωνιστική. 

Ακόµη, τα αυξηµένα αγρονοµικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικο-

οικονοµικά προβλήµατα που αντιµετώπιζε η ελαιοπαραγωγή τα τελευταία 

χρόνια, εξαιτίας των λανθασµένων χειρισµών των παραγωγών που στόχευαν 

στην µεγιστοποίηση των αποδόσεων, αγνοώντας τις επιπτώσεις τους στην 

ποιότητα παραγωγής και στο περιβάλλον υπαγόρευσαν την υιοθέτηση ενός 

περισσότερο αειφορικού τρόπου παραγωγής. Σηµαντικό κίνητρο για τους 

παραγωγούς αποτέλεσε και η σταδιακή κατάργηση της προστασίας τιµών και 

επιδοτήσεων από την Ε.Ε. µέσα στα πλαίσια της αναθεωρηµένης Κοινής 

Αγροτικής Πολιτικής (Παπαγεωργίου, Σπάθης, 2005). 

 Υπό το πρίσµα των προαναφερθέντων εξελίξεων στη συµπεριφορά των 

καταναλωτών και των παραγωγών, κρίνεται σκόπιµη η διερεύνηση της 
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εξέλιξης της ελαιοκαλλιέργειας και της παραγωγής ελαιολάδου στην Ελλάδα, 

τόσο µε τον συµβατικό όσο και µε τον βιολογικό τρόπο παραγωγής για την 

καλύτερη διεξαγωγή συµπερασµάτων σχετικά µε το µέλλον του ελαιολάδου. 

Επιχειρείται µια εκτενής αναφορά γύρω από τον βιολογικό τρόπο 

παραγωγής του ελαιολάδου και του τρόπου λειτουργίας του κλάδου 

βιολογικής γεωργίας εξαιτίας των ιδιαιτεροτήτων που εµφανίζει (εφαρµογή 

συγκεκριµένων καλλιεργητικών τεχνικών, τήρηση ειδικών κανόνων, 

πιστοποίηση προϊόντος ) σε σχέση µε τον συµβατικό τρόπο παραγωγής. 

 

1.2. Βιολογική καλλιέργεια της ελιάς 

Η βιολογική γεωργία χαρακτηρίζει τον τρόπο παραγωγής που δε 

χρησιµοποιεί λιπάσµατα και συνθετικά φυτοφάρµακα, µπορεί να θεωρηθεί ως 

δραστηριότητα που παράγει προϊόντα ποιότητας, αλλά και ως εργαλείο 

σεβασµού του περιβάλλοντος.  

Η βιολογική ελαιοκαλλιέργεια  έχει για τον εγχώριο τοµέα της 

βιολογικής γεωργίας βαρύτητα ανάλογη µε εκείνη της συµβατικής 

ελαιοκαλλιέργειας στον εγχώριο γεωργικό τοµέα. Αν και η Ελλάδα εµφανίζει 

ένα από τα χαµηλότερα ποσοστά βιολογικά καλλιεργούµενης έκτασης, η 

καλλιέργεια της ελιάς συγκεντρώνει το µεγαλύτερο ποσοστό επί του συνόλου 

των βιοκαλλιεργούµενων εκτάσεων. Συγκεκριµένα, η πιστοποιηµένη 

βιολογική ελαιοκαλλιέργεια καλύπτει σήµερα γύρω στα 500.000 στρέµµατα, 

το 5% της συνολικής ελαιοκαλλιέργειας (Ντούλα, Ρεντούλας, 2007). 

 Η πρώτη προσπάθεια βιολογικής καλλιέργειας της ελιάς για την 

παραγωγή ελαιολάδου ξεκίνησε το 1988 από την γερµανική εταιρία Bläuel, 

µέσα στα πλαίσια του προγράµµατος Bιολογικής Kαλλιέργειας της Eλιάς στο 

οποίο συµµετείχαν περισσότεροι από 300 παραγωγοί της Mεσσηνίας και της 

Λακωνίας.  Έτσι, περισσότερα από 210.000 ελαιόδεντρα που κάλυπταν µια 

έκταση 11.000 περίπου στρεµµάτων, καλλιεργήθηκαν σύµφωνα µε τις αρχές 

της βιολογικής γεωργίας.  

 Τα επονοµαζόµενα προγράµµατα «βιολογικής γεωργίας» αποτελούσαν 

στην ουσία συµβολαιϊκή γεωργία µεταξύ µιας εταιρίας που αντιπροσώπευε 
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την αγορά και των συµβαλλόµενων παραγωγών που αντιπροσώπευαν την 

παραγωγή. Τα συµβόλαια απαιτούσαν από τους παραγωγούς να παράγουν 

σύµφωνα µε συγκεκριµένες προδιαγραφές (αυτές του οργανισµού ελέγχου ή 

του Κανονισµού ΕΟΚ 2092/91). Οι παραγωγοί παρέδιδαν τα προϊόντα τους 

στην εταιρία και απολάµβαναν αυξηµένες τιµές. Για την κάλυψη των 

αναγκών πιστοποίησης για την αγορά και εν απουσία εθνικής πολιτικής, 

νοµοθεσίας και εθνικών οργανισµών ελέγχου και πιστοποίησης, οι 

οργανισµοί Soil Association, Skal και Bioland εξυπηρετούσαν τον έλεγχο και 

την πιστοποίηση (Μπεριάτος, Ψαλτόπουλος, 2003).         

Το Μεσογειακό Αγρονοµικό Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ) υλοποίησε την 

περίοδο 1993-1997, πιλοτικό πρόγραµµα επιδεικτικής καλλιέργειας της ελιάς 

σύµφωνα µε τις αρχές της Βιολογικής Γεωργίας. Το πρόγραµµα που 

υλοποιήθηκε σε συνεργασία µε το Γεωργικό Πανεπιστήµιο του Wageningen 

της Ολλανδίας και χρηµατοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, συνέβαλλε 

σηµαντικά στο ξεκίνηµα της βιολογικής καλλιέργειας της ελιάς στην Κρήτη 

(Σταυρουλάκης, 2001). 

Η επέκταση της βιολογικής ελαιοκαλλιέργειας ήταν σηµαντική µετά το 

1993 και µέχρι σήµερα έχουν γίνει σηµαντικές προσπάθειες για την περαιτέρω 

διάδοση της σε όλα τα διαµερίσµατα της χώρας που καλλιεργείται η ελιά. 

Ωστόσο, η εξελικτική συµπεριφορά και προσαρµογή κατά νοµό στη 

βιολογική καλλιέργεια της ελιάς δεν είναι ίδια από περιοχή σε περιοχή. Έτσι, 

σε περιοχές όπου κατεγράφησαν ιστορικά οι πρώτες προσπάθειες, 

παρατηρείται βέβαια µια διαρκής άνοδος αλλά µε σαφώς βραδύτερους 

ρυθµούς από τους αρχικούς. Αντίθετα σε νοµούς όπου πρόσφατα 

εκδηλώθηκαν νέες πρωτοβουλίες από οµάδες παραγωγών η σοβαρές εταιρικές 

προσπάθειες, τα ποσοστά βιολογικής καλλιέργειας είναι υψηλά. Παράδειγµα 

αποτελεί η Χαλκιδική που κατέχει το µεγαλύτερο ποσοστό βιολογικών 

καλλιεργειών στην Ελλάδα (10,5%).  

Σηµαντική εξέλιξη για την περαιτέρω επέκταση της βιολογικής γεωργίας, 

αποτελεί η πρόσφατη έκδοση στις 29 Ιανουαρίου 2004 της Κοινής Υπουργικής 

Απόφασης (ΚΥΑ υπ’αριθµ.12536/19-1-2004) µε την οποία ρυθµίζονται οι 
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επιδοτήσεις στη βιολογική γεωργία. Στην νέα αυτή απόφαση προβλέπονται 

µεταξύ των άλλων τα παρακάτω: 

 Η επανένταξη για µια νέα πενταετία, των βιοκαλλιεργητών που 

πληρούν τις προϋποθέσεις του προγράµµατος. 

 Η κατάργηση των περιορισµών για την επιδότηση της βιολογικής 

γεωργίας, µε αποτέλεσµα πλέον όλες οι περιοχές και όλες οι καλλιέργειες να 

είναι επιλέξιµες. 

 Η αύξηση σε σηµαντικό βαθµό των ποσών των επιδοτήσεων ανά 

καλλιέργεια.  

Για την καταβολή της ετήσιας οικονοµικής ενίσχυσης προς τον 

βιοκαλλιεργητή  που εντάσσεται στο πρόγραµµα από 1/1/2003, θα πρέπει ο 

δικαιούχος: 

 Να εφαρµόζει το πρόγραµµα για περίοδο πέντε ετών. 

 Να ακολουθεί πιστά τις κατευθύνσεις, προδιαγραφές και τεχνικές της 

βιοκαλλιέργειας όπως καθορίζονται από τον Καν.2092/91 του Συµβουλίου, 

όπως τροποποιείται και ισχύει. 

 Να εφαρµόζει στο σύνολο του επιλέξιµου µέρους της εκµετάλλευσής 

του τις γεωργοπεριβαλλοντικές υποχρεώσεις που προβλέπονται για το 

πρόγραµµα. 

 Να τηρεί το εγκεκριµένο καλλιεργητικό σχέδιο (ετήσιο για τις ετήσιες 

καλλιέργειες και πενταετές για τις µόνιµες). 

 Να εφαρµόζει τους Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής, όπως αυτοί 

ισχύουν κάθε φορά. 

 Να συµπληρώνει το µηχανογραφικό έντυπο της αίτησης του 

Ολοκληρωµένου Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.∆.Ε.) και να 

προσκοµίζει ετησίως αντίγραφό του, µε την αίτηση πληρωµής, ανεξάρτητα 

από το αν διαθέτει εκτάσεις που επιδοτούνται από το Ο.Σ.∆.Ε. 

 Να υποβάλλει µια φορά το έτος αίτηση πληρωµής µε τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά, όπως αυτά θα ορίζονται µε Υπουργική Απόφαση. 

 Να τηρεί τις διατάξεις της εθνικής και κοινοτικής νοµοθεσίας. 



9 
 

Ο δικαιούχος οφείλει ακόµη: 

 Να συνάψει σύµβαση µε αναγνωρισµένο Οργανισµό Ελέγχου και 

Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων και να προσκοµίζει στις υπηρεσίες του 

Υπουργείου Γεωργίας µε τη λήξη της καλλιεργητικής περιόδου και καθ’ όλη 

τη διάρκεια της πενταετίας βεβαίωση τήρησης των διατάξεων του 

Καν.2092/91, όπως αυτός τροποποιηµένος ισχύει. 

 Να συνάψει σύµβαση µε Γεωπόνο Σύµβουλο ο οποίος συντάσσει το 

καλλιεργητικό σχέδιο και αναλαµβάνει την τεχνική υποστήριξη για την 

υλοποίησή του, καθόλη τη διάρκεια της πενταετίας. 

 Να τηρεί φάκελο του αγροτοπεριβαλλοντικού προγράµµατος της 

βιολογικής γεωργίας µε όλα τα απαραίτητα στοιχεία, όπως αυτά ορίζονται µε 

Υπουργική απόφαση 

 Να δέχεται και να διευκολύνει τους ελέγχους που πραγµατοποιούν τα 

εθνικά και κοινοτικά όργανα. 

1.3. Προϋποθέσεις για τη βιολογική καλλιέργεια της ελιάς 

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχηµένη µετάβαση µιας 

συµβατικής καλλιέργειας σε µια βιολογική, είναι οι εξής: 

 Ο ελαιοπαραγωγός που θέλει να ασχοληθεί µε τη βιολογική παραγωγή 

ελαιολάδου πρέπει να πιστεύει στην ιδέα της βιολογικής γεωργίας και να έχει 

κατανοήσει τους στόχους της. 

 Η βιολογική καλλιέργεια χρειάζεται απαραίτητα αλλαγή νοοτροπίας 

του παραγωγού που είναι αναγκασµένος να ακολουθήσει κάποιο 

πρωτόκολλο εργασιών. 

 Η απόφαση για τη µετατροπή του ελαιώνα σε βιολογικό πρέπει να 

βασιστεί σε ειδική µελέτη. Κρίσιµοι παράγοντες θεωρούνται: οι συνθήκες που 

επικρατούν στην περιοχή, το µέγεθος του ελαιώνα, η γειτνίαση µε άλλους 

ελαιώνες, το σύστηµα φυτοπροστασίας που εφαρµόζεται, η ελαιοκοµική 

δραστηριότητα όλης της περιοχής γενικώς και η ύπαρξη κατάλληλης 

υποδοµής στην περιοχή για την επεξεργασία του ελαιοκάρπου και για την 

τυποποίηση του ελαιολάδου. 
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 Ο ελαιοπαραγωγός θα πρέπει να γνωρίζει ότι η µετατροπή ενός 

ελαιώνα από συµβατικό σε βιολογικό, είναι µια επένδυση µακράς διαρκείας 

που αρχίζει να αποδίδει µετά τον τρίτο χρόνο και τυχόν σφάλµατα είναι 

δυνατόν να τον επιβαρύνουν για όλα τα έτη της παραγωγικής ζωής των 

δέντρων. 

 Το φύτεµα ενός νέου ελαιώνα βιολογικής παραγωγής απαιτεί επίσης 

προσεκτική µελέτη των συντελεστών παραγωγής, ώστε να γίνεται κατάλληλη 

χρήση των διαθέσιµων πόρων του αγροοικοσυστήµατος. Μια τέτοια απόφαση 

απαιτεί προσεκτικό σχεδιασµό από τον παραγωγό, ο οποίος σε συνεργασία µε 

τους ειδικούς και µε βάση τις εδαφοκλιµατικές συνθήκες της περιοχής 

(θερµοκρασία, βροχόπτωση, γονιµότητα εδάφους, κλπ.), την ποικιλία, τη 

διαµόρφωση των δέντρων, την έκταση των ζηµιών από παράσιτα (εχθροί και 

ασθένειες, ζιζάνια) πρέπει να καθορίσει τον τρόπο εφαρµογής τεχνικών 

εναλλακτικής καλλιέργειας, η οποία θα ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές 

που ισχύουν για να χαρακτηριστεί το παραγόµενο ελαιόλαδο ως βιολογικό. 

Κρίσιµοι παράµετροι για την εµφάνιση και απόδοση ενός βιολογικού 

ελαιώνα είναι η παρακολούθηση και ο έλεγχος της θρεπτικής κατάστασης των 

δέντρων και ιδιαίτερα ο έλεγχος της παρουσίας του στοιχείου αζώτου, που 

επηρεάζει δραστικά τη βλάστηση και την καρποφορία της ελιάς. Απαραίτητη 

κρίνεται και η παρακολούθηση των µυκητολογικών και εντοµολογικών 

προσβολών και ειδικότερα του δικτύου που αποτελεί και τον πιο σοβαρό 

εχθρό της ελαιοκαλλιέργειας. 

Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της θρεπτικής κατάστασης και των 

προσβολών από εχθρούς και ασθένειες του ελαιώνα θα πρέπει να 

καταγράφονται και να συσχετίζονται µε τα µετεωρολογικά δεδοµένα της 

περιοχής. Επιπλέον, επειδή η εµφάνιση των εντοµολογικών και 

µυκητολογικών προσβολών της ελιάς επηρεάζεται από τις µετεωρολογικές 

συνθήκες της περιοχής, η γνώση και η παρακολούθηση αξιόπιστων 

µετεωρολογικών δεδοµένων είναι απαραίτητη για την καλύτερη πρόβλεψη 

ενδεχοµένων προσβολών. Όταν τα δεδοµένα από τους µετεωρολογικούς 
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σταθµούς δεν αναφέρονται στο µικροκλίµα του ελαιώνα, τότε θα πρέπει να 

τοποθετούνται αυτογραφικά όργανα που καταγράφουν τη θερµοκρασία, τη 

σχετική υγρασία και τη βροχόπτωση και εξασφαλίζουν µετρήσεις που 

µπορούν να συσχετιστούν µε την εξέλιξη των προσβολών αλλά και µε τη 

φυσιολογία της βλάστησης και της καρποφορίας της ελιάς (Κυριτσάκης, 2007). 

 

1.4. Μέσα και τεχνικές στη βιολογική ελαιοκαλλιέργεια 

Στη βιολογική ελαιοκαλλιέργεια χρησιµοποιείται µια σειρά µέσων και 

τεχνικών, οι οποίες αφορούν: 

 Οργανική λίπανση 

Η οργανική λίπανση µπορεί να περιλαµβάνει: 
 Κοπριά 

 Κοµπόστ 

 Φυτικά υπολείµµατα της ελαιοκαλλιέργειας όπως φύλλα, κλαδιά κλπ. 

 Απόβλητα ελαιουργείων 

 ∆ιάφορα άλλα φυσικά υλικά για την ενίσχυση της λίπανσης µε 

ιχνοστοιχεία 

 Χλωρή λίπανση 

Η χλωρή λίπανση αφορά τη σπορά του ελαιώνα µε φυτά, όπως ο βίκος 

και τη κάλυψη αυτών µε όργωµα του εδάφους πριν τη συγκοµιδή. Αυτό 

συντελεί στη βελτίωση του εδάφους, την αύξηση της οργανικής ουσίας και της 

µικροβιακής δραστηριότητας. 

Το κοµπόστ αποτελεί ένα µείγµα κοπριάς µε φυτικά υπολείµµατα όπως 

υποπροϊόντα ελαιουργίας, βαµβακοκαλλιέργειας κλπ. Εκτός από τη 

λιπαντική δράση, η χρήση του κοµπόστ συµβάλλει και στον έλεγχο των 

ασθενειών. Έχει βρεθεί πως το τελευταίο ανάλογα µε την προέλευσή του, 

περιέχει και ελεύθερα λιπαρά οξέα τα οποία µπορεί να είναι τοξικά για 

πολλούς φυτοπαθογόνους µικροοργανισµούς. Βασικό κριτήριο για την 

επιλογή της µεθόδου οργανικής λίπανσης που θα εφαρµοστεί, είναι τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που παρουσιάζει κάθε περιοχή και η δυνατότητα 

εξεύρεσης των πρώτων υλών σε τοπικό επίπεδο, ώστε να περιορίζονται οι 
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δαπάνες. Θα πρέπει δηλαδή ο παραγωγός να επιλέγει συµφέρουσες και 

οικονοµικές λύσεις και να επιδιώκει τη δηµιουργία ενός κλειστού, 

αυτοσυντηρούµενου µοντέλου. 

Βιολογική καταπολέµηση εχθρών και ασθενειών 

Στον τοµέα της βιολογικής αντιµετώπισης των εχθρών και ασθενειών της 

ελιάς, βασικό ρόλο παίζει η γενικότερη κατάσταση των δένδρων, το ευρύτερο 

οικοσύστηµα και οι καλλιεργητικές τεχνικές που εφαρµόζει ο καλλιεργητής. 

Ειδικότερα όµως για την αντιµετώπιση του δάκου που αποτελεί σοβαρή 

πληγή για την ελαιοκαλλιέργεια, χρησιµοποιούνται κυρίως οικολογικές 

δακοπαγίδες µε φερορµόνη. Πρόκειται για δόλωµα που έλκει τον δάκο της 

ελιάς, ο οποίος και ακουµπά την παγίδα στην οποία υπάρχει το εντοµοκτόνο 

και σκοτώνεται. 

Οι δακοπαγίδες είναι διαφόρων εµπορικών τύπων. Σε αρκετές 

περιπτώσεις δακοπαγίδες κατασκευάζονται από τους ίδιους τους παραγωγούς. 

Για την αντιµετώπιση των εχθρών και ασθενειών χρησιµοποιούνται κυρίως: 

 Παρασκευάσµατα από τον Bacillus thuringiensis (για τον 

πυρηνοτρήτη) 

 Οικολογικές παγίδες (για τον δάκο) 

 Βορδιγάλιος πολτός (για το κυκλόνιο και γλοιοσπόριο) 

 Θειάφι 

 Ωφέλιµα έντοµα 

Αντιµετώπιση εντόµων και παθογόνων οργανισµών µε οικολογική 

διαχείριση 

Η οικολογική διαχείριση εντόµων και παθογόνων (Ο∆ΕΠ), είναι µια 

µέθοδος που σχετίζεται µε την πρόληψη και τον έλεγχο των επιβλαβών 

εντόµων και παθογόνων οργανισµών σε τέτοια επίπεδα πληθυσµού, που να 

µην περιορίζουν τα επίπεδα παραγωγής και µε τρόπους που δεν επιβαρύνουν 

ούτε µολύνουν το φυσικό περιβάλλον. Στοχεύει στην ποιότητα της 

παραγωγής, χωρίς τη χρήση συνθετικών εντοµοκτόνων και µε ελάχιστη 

δαπάνη.  
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Η Ο∆ΕΠ βασίζεται στην παρακολούθηση και αντιµετώπιση των κύριων 

εχθρών των ελαιώνων και συνδυάζει τις καλλιεργητικές εργασίες µε την 

ολοκληρωµένη καταπολέµηση. Στην περίπτωση αυτή, είναι απαραίτητη η 

δηµιουργία δικτύων µεταξύ διαφορετικών περιοχών για την ανταλλαγή 

πληροφοριών, εµπειριών και τεχνογνωσίας µε στόχο τη βελτίωση των 

µεθόδων και την αντιµετώπιση των προβληµάτων. Στα δίκτυα αυτά µπορούν 

και πρέπει να συµµετέχουν: 

 Παραγωγοί και οι οργανώσεις τους 

 Ερευνητές 

 Τεχνικοί 

 Επιστήµονες διαφόρων ιδρυµάτων 

 Αγροτο-περιβαλλοντικοί οργανισµοί 

 Καταναλωτές 

 Επιχειρηµατίες 

 Περιφέρεια 

 

1.5. Μετάβαση από τη συµβατική στη βιολογική καλλιέργεια 

Για τη µετάβαση από τη συµβατική στη βιολογική καλλιέργεια απαιτείται 

χρονικό διάστηµα 2-5 χρόνων. Στο διάστηµα αυτό ο βιοκαλλιεργητής της 

ελιάς θα πρέπει να ακολουθήσει ορισµένες γενικές κατευθύνσεις και κανόνες. 

Από το πρώτο έτος σταµατά η λίπανση µε χηµικά λιπάσµατα και η 

χρησιµοποίηση ζιζανιοκτόνων στο έδαφος. Γίνεται χρήση µόνο ουσιών που 

έχουν εγκριθεί από τον οργανισµό πιστοποίησης όπου είναι ενταγµένος ο 

παραγωγός.  

Αν ο ελαιοπαραγωγός ακολουθήσει τις οδηγίες του οργανισµού 

πιστοποίησης για τρία χρόνια και συνεχίσει για ακόµη δύο χρόνια, τότε 

έρχεται η πλήρης αναγνώριση από το συµβούλιο του οργανισµού. Αν όµως ο 

ελαιοπαραγωγός παραβεί τις οδηγίες και τους κανόνες τότε υφίσταται και τις 

ανάλογες κυρώσεις, δηλαδή αποβάλλεται από το πρόγραµµα και του ζητείται 
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να επιστρέψει όλα τα χρήµατα που του είχαν καταβληθεί ως επιδότηση για 

όλο το πρόγραµµα βιολογικής καλλιέργειας που είχε εκπονηθεί. 

Ο ελαιοπαραγωγός θα πρέπει να γνωρίζει ότι η εγκατάσταση ενός 

βιολογικού ελαιώνα δεν µπορεί να υλοποιηθεί σε εθνικούς δρυµούς ή σε 

προστατευόµενες περιοχές. Μπορεί όµως να εγκατασταθεί σε: 

 Παράκτιες, παραλίµνιες και παραποτάµιες περιοχές. 

 Νησιωτικές περιοχές. 

 Ορεινές περιοχές µε υψόµετρο πάνω από 600µ. ή σε ηµιορεινές 

περιοχές µε υψόµετρο 200-600µ. 

Σε ένα πρόγραµµα βιολογικού ελαιώνα µπορούν να ενταχθούν 

ελαιοπαραγωγοί αλλά και άτοµα άµεσα υπεύθυνα για τη διαχείριση της 

εκµετάλλευσης. Κάθε δικαιούχος πρέπει να έχει ηµερολόγιο εργασιών όπου 

θα καταγράφει τα πάντα, από το είδος και την ποσότητα της λίπανσης µέχρι 

τον τρόπο και τον χρόνο των καλλιεργητικών φροντίδων. Απαραίτητη 

προϋπόθεση αποτελεί η υπογραφή συµβολαίου µεταξύ της εκµεταλλεύσεως 

και κάποιου οργανισµού πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων από όπου και 

θα ελέγχεται. 

 

1.6. Έλεγχος και πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων 

Το σύστηµα ελέγχου και πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων στις χώρες 

της Ε.Ε. βασίζεται στον Καν. Ε.Ε. 2092/91 «περί του βιολογικού τρόπου 

παραγωγής γεωργικών προϊόντων και των σχετικών διατάξεων στα γεωργικά 

προϊόντα και στα είδη διατροφής. 

Κάθε επιχειρηµατίας που παράγει, παρασκευάζει ή εισάγει από τρίτες 

χώρες βιολογικά προϊόντα µε σκοπό την εµπορία τους, πρέπει: 

 Να γνωστοποιεί τη δραστηριότητά του αυτή στην αρµόδια αρχή του 

κράτους (∆ιευθύνσεις Γεωργίας στις κατά τόπους Νοµαρχίες) στο οποίο ασκεί 

τη δραστηριότητά του. 
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 Να υποβάλει την επιχείρησή του στο σύστηµα ελέγχου που 

προβλέπεται για τα βιολογικά προϊόντα. 

Τα κράτη µέλη εγκαθιδρύουν σύστηµα ελέγχου, το οποίο διαχειρίζονται 

µία ή περισσότερες αρµόδιες αρχές ή /και εγκεκριµένοι ιδιωτικοί οργανισµοί,  

και προς το οποίο οφείλουν να συµµορφώνονται οι επιχειρήσεις που 

παράγουν,  παρασκευάζουν ή εισάγουν από τρίτες χώρες βιολογικά προϊόντα. 

Η αρχή ελέγχου και οι εγκεκριµένοι οργανισµοί ελέγχου εξασφαλίζουν την 

εφαρµογή στις εκµεταλλεύσεις που ελέγχουν, τουλάχιστον των µέτρων 

ελέγχου και προφύλαξης και δεν αποκαλύπτουν σε άλλα πρόσωπα, εκτός από 

τους υπεύθυνους της εκµετάλλευσης και τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές, 

πληροφορίες ή στοιχεία που περιέχονται εις γνώση τους κατά τη διενέργεια 

των ελέγχων. 

1.7. Φορείς ελέγχου και πιστοποίησης των βιολογικών προϊόντων 

Σύµφωνα µε τους αντίστοιχους Κανονισµούς της ΕΕ κανένα προϊόν δεν 

διατίθεται στο εµπόριο ως «βιολογικό» χωρίς να έχει ελεγχθεί και 

πιστοποιηθεί. Κάθε χώρα–µέλος της ΕΕ υποδεικνύει µία ή περισσότερες 

αρµόδιες αρχές ή εγκρίνει ιδιωτικούς οργανισµούς µε σκοπό τον έλεγχο και 

την πιστοποίηση των βιολογικών προϊόντων ενώ ταυτόχρονα ορίζει µια αρχή 

υπεύθυνη για την έγκριση και επίβλεψη των οργανισµών αυτών. 

Στην Ελλάδα η υπεύθυνη αρχή για την εγκατάσταση συστήµατος ελέγχου 

παραγωγής προϊόντων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας είναι το 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. 

 
Ο Οργανισµός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων 

(Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.), µε τον διακριτικό τίτλο AGROCERT, ιδρύθηκε το 1998 µε το 

Νόµο 2637/98 και είναι Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων που λειτουργεί χάριν του δηµοσίου 

συµφέροντος υπό την εποπτεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
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Τροφίµων. Στο πλαίσιο του συστήµατος ελέγχου προϊόντων βιολογικής 

γεωργίας και κτηνοτροφίας, ο Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.- AGROCERT ως αρχή έχει τις 

ακόλουθες αρµοδιότητες:  

 Αξιολόγηση και επίβλεψη των Οργανισµών Ελέγχου και Πιστοποίησης 

βιολογικών προϊόντων.  

 Χορήγηση ενιαίου εθνικού σήµατος αναγνώρισης στα ελληνικά 

βιολογικά προϊόντα.  

 Έλεγχο της εµπορίας των προϊόντων βιολογικής γεωργίας και 

κτηνοτροφίας.  

 Έλεγχο στην πιστοποίηση των προϊόντων βιολογικής γεωργίας και 

κτηνοτροφίας καθώς και έλεγχο των επιχειρηµατιών που εισάγουν βιολογικά 

προϊόντα από τρίτες χώρες.  

 

Με βάση αυτό το πλαίσιο, και σύµφωνα µε τις εγκρίσεις νέων φορέων 

πιστοποίησης σήµερα λειτουργούν στην Ελλάδα έξι (8) ιδιωτικοί Οργανισµοί 

Ελέγχου & Πιστοποίησης προϊόντων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, 

µε τις επωνυµίες: 

A Cert – Ευρωπαϊκός Οργανισµός Πιστοποίησης Α.Ε. 

 
H a Cert Α.Ε., είναι Οργανισµός Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων 

και Συστηµάτων ∆ιοίκησης µε έτος ίδρυσης το 2005 και έδρα την 

Θεσσαλονίκη. 

ΒΙΟΕΛΛΑΣ Α.Ε. (πρώην Σ.Ο.Γ.Ε.- Σύλλογος Οικολογικής Γεωργίας 

Ελλάδας) 

 
Το Ινστιτούτο Ελέγχου Βιολογικών Προϊόντων Α.Ε. ΒΙΟΕΛΛΑΣ, µε έδρα 

την Αθήνα αποτελεί εγκεκριµένο Οργανισµό Ελέγχου και Πιστοποίησης για 
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προϊόντα βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας.  Ιδρύθηκε το 2001 ως 

Ανώνυµη Εταιρεία από µέλη και προσωπικό του Συλλόγου Οικολογικής 

Γεωργίας Ελλάδας Σ.Ο.Γ.Ε που ιδρύθηκε το 1985 και εγκρίθηκε το 1993 ως ο 

πρώτος Οργανισµός Ελέγχου και Πιστοποίησης. 

∆ΗΩ 
 

 
 
Ο Οργανισµός Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων – ∆ΗΩ 

µε έδρα την Αθήνα, ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 1993 και είναι  Αστική µη 

κερδοσκοπική Εταιρεία. Βασικός στόχος και σκοπός του Οργανισµού είναι η 

πιστοποίηση προϊόντων βιολογικής γεωργίας. Στους σκοπούς του 

Οργανισµού συµπεριλαµβάνεται και κάθε άλλη δράση ή ενέργεια που 

συµβάλλει στην ανάπτυξη και διάδοση της βιολογικής γεωργίας, αλλά και 

γενικότερα στην προστασία του περιβάλλοντος και στην προστασία της 

υγείας των καταναλωτών. 

 

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ Ε.Π.Ε 
 

 
 

Η Φυσιολογική είναι µετεξέλιξη  του Αγροτικού Συνεταιρισµού 

οργανικών καλλιεργειών ΒΙΟ-ΤΟΠ στην Αλεξάνδρεια Ηµαθίας, που είχε 

ιδρυθεί το 1986. Το 1997 έλαβε νοµική µορφή Εταιρίας Περιορισµένης 

Ευθύνης και εγκρίθηκε ως ξεχωριστός Οργανισµός Ελέγχου και Πιστοποίησης 

Βιολογικών Προϊόντων βάσει του Καν.2092/91.Σκοπός της, πέρα από την 

πιστοποίηση και τον έλεγχο βιολογικών προϊόντων σε όλα τα στάδια 

παραγωγής, είναι η υποστήριξη και πληροφόρηση των βιοκαλλιεργητών. 
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QWays – ∆ιαδροµές Ποιότητας Α.Ε. 

 
Η Εταιρεία “∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Α.Ε.” ή “ QWays S.A.” 

ιδρύθηκε το 2005 ως Φορέας Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων και 

Συστηµάτων Αγροπεριβαλλοντικού Χώρου. Λειτουργεί µε τη νοµική µορφή 

της ανωνύµου εταιρείας. 

IRIS 

 
Ο IRIS είναι ένας οργανισµός Ελέγχων και Πιστοποίησης Βιολογικών 

προϊόντων, η λειτουργία του οποίου εγκρίθηκε µε υπουργική απόφαση που 

δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ/1013/Β/27/07/2006. Είναι  ο πρώτος φορέας 

Πιστοποίησης Βιολογικών προϊόντων µε έδρα την Κρήτη.  

 
ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ-GREEN CONTROL 

 
 
 
 
Η εταιρία ιδρύθηκε το 2005 από τον Μισαηλίδη Θωµά µε την νοµική 

µορφή της Οµόρρυθµης Εταιρίας. Οι υπηρεσίες που παρέχει είναι ο Έλεγχος 

και η Πιστοποίηση προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας. 

 
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε. 

 
 
 
 
 
Η εταιρία ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε. ιδρύθηκε το 2005 στον ∆ήµο 

Πλατέος του Νοµού Ηµαθίας από µια οµάδα γεωπόνων και επιστηµόνων µε 

µακρά ενασχόληση και πείρα στην Βιολογική Γεωργία. 



19 
 

1.8. Στάδια παραγωγής ελαιολάδου-Μεταποίηση 
 

Στο διάγραµµα 1.1 παρουσιάζονται τα στάδια παραγωγής και 

επεξεργασίας του ελαιολάδου όπως αυτά ορίζονται στην επίσηµη Εφηµερίδα 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Το πρώτο στάδιο περιλαµβάνει τη συγκοµιδή των 

καρπών ελιάς η οποία  λαµβάνει χώρα την περίοδο µεταξύ του Νοεµβρίου 

και του Φεβρουαρίου και εξαρτάται από την ποικιλία του ελαιόδενδρου. Η 

εποχή και ο τρόπος συλλογής του ελαιοκάρπου αποτελούν καθοριστικούς 

παράγοντες για την ποιότητα των βρώσιµων ελιών και του ελαιολάδου καθώς 

η παρατεταµένη παραµονή του καρπού στο δένδρο µετά την ωρίµανση του 

οδηγούν σε αύξηση της περιεκτικότητας του σε ελεύθερα λιπαρά οξέα και σε 

µείωση του αρώµατος του µετέπειτα παραγόµενου λαδιού.   

Οι τρόποι συγκοµιδής εξαρτώνται και από εξωγενείς παράγοντες, όπως 

είναι η διαθεσιµότητα εργατικών χεριών, οι καιρικές συνθήκες που 

επικρατούν την εποχή της συγκοµιδής, οι ασθένειες, καθώς και η δυνατότητα 

επεξεργασίας του βιολογικού ελαιοκάρπου από το ελαιοτριβείο, ενώ 

κυριότεροι από αυτούς είναι: 

 Συγκοµιδή µετά από φυσιολογική πτώση (έδαφος ή ελαιοδίχτυα) 

Στην περίπτωση αυτή χρησιµοποιούνται τα δίχτυα περισυλλογής τα 

οποία απλώνονται κάτω από τα δέντρα όπου καταλήγει ο καρπός µε 

φυσιολογική πτώση. Αφορά κυρίως χονδρόκαρπες ποικιλίες (πχ. Τσουνάτη, 

Θρούµπα) και εδάφη που εµφανίζουν ανωµαλίες. Η συλλογή του 

ελαιοκάρπου από τα δίχτυα συνήθως γίνεται από τους ελαιοπαραγωγούς σε 

διάστηµα ενός µέχρι δύο µηνών και εκεί γίνεται προσεκτική διαλογή αυτών 

που θα καταλήξουν στο ελαιοτριβείο. 

 Συγκοµιδή µε τα χέρια 

Στις επιτραπέζιες ποικιλίες ελιάς η συγκοµιδή γίνεται πάντα µε τα χέρια 

(κόβονται δηλαδή πριν πέσουν στο έδαφος), ωστόσο εφαρµόζεται ορισµένες 

φορές και στις ελαιοποιήσιµες ποικιλίες όταν τα δέντρα είναι µικρής ηλικίας. 

Αν και αποτελεί την καλύτερη µέθοδο συλλογής ελαιοκάρπου είναι αρκετά 

δαπανηρή και για το λόγο αυτό δεν βρίσκει ευρεία εφαρµογή. 
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 Συγκοµιδή µε ραβδισµό 

Στις περισσότερες περιπτώσεις και ιδιαίτερα στις µικρόκαρπες ποικιλίες, 

η συγκοµιδή του ελαιοκάρπου γίνεται µε ραβδισµό. Τα χρησιµοποιούµενα 

ραβδιά είναι µικρού ή µεγάλου µήκους ξύλινα ή πλαστικά. Εναλλακτικά 

χρησιµοποιούνται και µικρά εργαλεία όπως πλαστικές χτένες. 

 Μηχανικές µέθοδοι και χρησιµοποίηση καρποπτωτικών 

Σηµαντική προσπάθεια γίνεται τελευταία για την εφαρµογή αυτών των 

µεθόδων, οι οποίες περιορίζουν σηµαντικότατα το κόστος ελαιοσυλλογής. 

Ιδιαίτερα οι µηχανικές µέθοδοι -οι οποίες θέλουν ιδιαίτερη προσοχή στη 

βιολογική καλλιέργεια- είναι ακόµη σε πρωταρχικό στάδιο. Θα πρέπει να 

περιµένουµε την εξέλιξή τους και τα νεότερα δεδοµένα και στοιχεία τους. 

Όσον αφορά τη χρησιµοποίηση καρποπτωτικών, είναι µια µέθοδος που 

χρησιµοποιεί χηµικά παρασκευάσµατα και ως εκ τούτου απαγορεύεται ρητά 

στη βιολογική καλλιέργεια. 

 

Εικόνα 1.1  Από τη συγκοµιδή της ελιάς στην έκθλιψή της µε 
περιστρεφόµενες πέτρες και στην παραγωγή ελαιολάδου µε συµπίεση του 
ελαιοπολτού. 
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 Το δεύτερο στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας περιλαµβάνει την 

µεταφορά του καρπού σε επιχειρήσεις επεξεργασίας και παραγωγής 

επιτραπέζιων ελιών και στα ελαιοτριβεία όπου παράγεται το παρθένο 

ελαιόλαδο και τα διάφορα υπολείµµατα. Το ύψος της παραγωγής της 

βρώσιµης ελιάς εκτιµάται στους 200.000 τόνους ετησίως, ενώ του ελαιολάδου 

στους 400.000 τόνους ετησίως. 

Τα ελαιοτριβεία αποτελούνται από τα εξής µέρη:  

 Χώρος υποδοχής του ελαιοκάρπου, όπου οι ελιές αδειάζονται από τα σακιά 

και πλένονται µε καθαρό νερό. 

 Σπαστήρας, όπου συνθλίβεται ο καρπός µε την χρήση µηχανικών 

σφυριών (παλιότερα µυλόπετρες).  

 Μαλακτήρας, όπου µαλάσσεται η «ελαιοζύµη». 

 Φυγοκεντριστήρας, όπου διαχωρίζεται ο πυρήνας (κουκούτσι). 

 ∆ιαχωριστήρας, όπου διαχωρίζεται το λάδι από το νερό. 

Τα ελαιοτριβεία αποτελούν τις κύριες µεταποιητικές µονάδες στις οποίες 

πραγµατοποιείται η πρώτη φάση παραγωγής ελαιολάδου µέσω της έκθλιψης 

των ελαιοκάρπων µε φυσικά ή µηχανικά µέσα. Με τον όρο µεταποίηση 

εννοούµε την µετατροπή του πρωτογενούς προϊόντος (ελαιοκάρπου) σε  ένα 

εντελώς νέο µεταποιηµένο προϊόν (ελαιόλαδο), είτε την προετοιµασία του 

πρωτογενούς προϊόντος για περαιτέρω επεξεργασία. 

Ο αριθµός των ελαιοτριβείων ανέρχεται σε 2.700 σύµφωνα µε στοιχεία 

του «Οργανισµού Ελέγχου Ενισχύσεων Ελαιολάδου» από τα οποία εκτιµάται 

ότι τα 2.300 λειτουργούν κατ΄ έτος. Η µέση δυναµικότητα τους είναι 3.000 

κιλά ελαιόλαδο ανά οκτάωρο και συνήθως λειτουργούν από 2 έως 3 µήνες το 

χρόνο. Με µέση ετήσια λειτουργία 70 ηµέρες και δυο βάρδιες, κάθε 

ελαιοτριβείο επεξεργάζεται και αποδίδει 420 τόνους ελαιολάδου. Αποτελούν 

συνήθως µικρές σε µέγεθος, οικογενειακές επιχειρήσεις που εντοπίζονται 

κυρίως σε ελαιοπαραγωγικές περιοχές και από τις οποίες περίπου το 83% 

είναι ατοµικές και οι υπόλοιπες συνεταιριστικές. 
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Πριν από µερικά χρόνια η παραλαβή του ελαιολάδου από τον 

ελαιόκαρπο γίνονταν σχεδόν αποκλειστικά µε τα παραδοσιακά ελαιουργεία 

(πιεστήρια), όπου ο διαχωρισµός του ελαιολάδου από την ελαιοζύµη 

επιτυγχάνονταν µε την εφαρµογή της υδραυλικής πίεσης. Τα τελευταία 

χρόνια µε την εξέλιξη της τεχνολογίας κατασκευάστηκαν και συνεχίζουν να 

κατασκευάζονται ελαιουργεία, η λειτουργία των οποίων βασίζεται στη 

φυγοκέντριση (φυγοκεντρικά). Η λειτουργία τους βασίζεται στη διαφορά του 

ειδικού βάρους των συστατικών της ελαιοζύµης (ελαιόλαδο-νερό-

ελαιοπυρήνας). Κατά το πέρασµα της ελαιοζύµης από το φυγοκεντριτή, 

οριζόντιας ή κάθετης διάταξης, τα συστατικά αυτά διαχωρίζονται µεταξύ τους 

µε φυγοκέντριση και έτσι παραλαµβάνεται το κάθε ένα ξεχωριστά. 

Το παρθένο ελαιόλαδο το οποίο παράγεται µπορεί να είναι βρώσιµο ή 

µειονεκτικό. Το βρώσιµο καταναλώνεται άµεσα ή επεξεργάζεται 

/αναµειγνύεται, τυποποιείται και το µειονεκτικό ραφινάρεται (εξευγενίζεται) 

για να χρησιµοποιηθεί στη βιοµηχανία της κονσερβοποιίας. Το επόµενο 

στάδιο  επεξεργασίας του παρθένου ελαιολάδου  περιλαµβάνει την 

αποθήκευση του σε ελαιοδεξαµενές έτσι ώστε να απαλλαχθεί από διάφορες 

ουσίες (ξένες ύλες και υγρασία) που κατακάθονται µε τον καιρό στα δοχεία 

αποθήκευσης. Οι ουσίες αυτές οι οποίες είναι κοινώς γνωστές ως µούργες 

µπορούν να υποβαθµίσουν σηµαντικά την ποιότητα του καθώς µεταδίδουν 

άσχηµη µυρωδιά στο ελαιόλαδο λόγω της αποσύνθεσης των πρωτεϊνικών 

ουσιών που περιέχει.  

Ο αριθµός των ελαιοδεξαµενών υπολογίζεται περίπου στις 3.500 

παραδοσιακές και σύγχρονες µε παραγωγική δυναµικότητα  τους 300.000 

τόνους. 

Το στάδιο του εξευγενισµού το οποίο πραγµατοποιείται στις ραφιναρίες, 

περιλαµβάνει τις φάσεις της εξουδετέρωσης, του αποχρωµατισµού και της 

απόσµησης του ελαιολάδου. Η διαδικασία αυτή επιτρέπει τη µετατροπή µη 

βρώσιµων παρθένων ελαιολάδων σε εξευγενισµένα (ραφινέ και κουπέ) µέσω 

της ανάµειξης τους µε παρθένα βρώσιµα. Οι ραφιναρίες στην πλειοψηφία 
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τους επεξεργάζονται σπορέλαια και ένα πολύ µικρό ποσοστό ελαιόλαδο και η 

παραγωγική δυναµικότητα τους ανέρχεται στους 130-150 χιλιάδες τόνους. 

Τα τυποποιητήρια αποτελούν τον τελευταίο κρίκο της παραγωγικής 

διαδικασίας καθώς συντελούν στον διαχωρισµό των ποιοτήτων και στην 

τιµολόγηση τους πριν το επώνυµο και συσκευασµένο ελαιόλαδο φτάσει στα 

σηµεία λιανικής πώλησης. Υπολογίζεται ότι από τα 300 περίπου 

τυποποιητήρια ελαιολάδου λειτουργούν µόνο τα 60 τα τελευταία 2 χρόνια 

καθώς ένα πολύ µικρό ποσοστό του ελαιολάδου εµπορεύεται σε τυποποιηµένη 

µορφή. 

Ειδικότερα, το διάγραµµα 1.2 δείχνει τη ροή παραγωγής του ελαιολάδου 

σε φυγοκεντρικό σύστηµα. Μετά τη συλλογή του ελαιοκάρπου ακολουθεί η 

αποφύλλωσή του, δηλαδή η πλύση της ελιάς και η αποµάκρυνση των φύλλων 

ώστε το πρωτογενές προϊόν να περιέλθει στο πρώτο κύριο στάδιο 

επεξεργασίας που είναι το σπάσιµο ή άλεση του. Η φάση αυτή επηρεάζει τόσο 

την ποσότητα όσο και την ποιότητα του ελαιολάδου καθώς η µετέπειτα 

σύνθλιψη του ελαιοκάρπου µε µεγάλης ποσότητας φύλλα προσδίδει πικρή 

γεύση στο ελαιόλαδο και το εµπλουτίζει σε χλωροφύλλη η οποία δρα 

αρνητικά στην ποιότητά του. 

Στη συνέχεια ακολουθεί η µάλαξη της ελαιοζύµης και η αραίωση της µε 

ζεστό νερό το οποίο εισέρχεται από τους µαλακτήρες (µεγάλες δεξαµενές) των 

φυγοκεντρικών ελαιουργείων, και που η θερµοκρασία του δεν υπερβαίνει 

τους 25°C έτσι ώστε να εξασφαλίζει τη γρήγορη και αποτελεσµατική µάλαξη 

και τη διατήρηση των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών του ελαιολάδου.     

Το επόµενο στάδιο περιλαµβάνει τη φυγοκέντριση όπου ο πολτός της 

ελιάς οδηγείται στους φυγοκεντρικούς διαχωριστήρες τριών φάσεων από τους 

οποίους βγαίνει ο πυρήνας, το ελαιόλαδο και τα απόνερα. Από τον πυρήνα 

θα παραχθεί στη συνέχεια το πυρηνέλαιο και από τα απόνερα µε κατάλληλη 

φυγοκέντριση θα γίνει διαχωρισµός σε καθαρό ελαιόλαδο και σε απόβλητα.  

Τέλος, ακολουθεί η µέτρηση της οξύτητας του ελαιολάδου και ο διαχωρισµός 

του σε ποιότητες ώστε να επιλεχθεί το καθαρό ελαιόλαδο κατάλληλο για 

βρώση.  
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.1 
Στάδια παραγωγής ελαιολάδου 

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ 

ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ 

ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο 

ΒΡΩΣΙΜΟ ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΟ ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο 

ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΟΣ 

ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ 
ΕΛΙΑΣ 

ΜΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ  
ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ∆ΙΑΤΡΟΦΗ 

 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟ 
ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΙΑΣ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ  
ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ∆ΙΑΤΡΟΦΗ 

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ 
ΕΛΙΕΣ 

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο 
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1.9. Συνθήκες που πρέπει να εφαρµόζονται για την παραγωγή 

βιολογικού ελαιολάδου 

Για την παραγωγή βιολογικού ελαιολάδου πρέπει να τηρούνται µια 

σειρά από κανόνες έτσι ώστε να διασφαλίζεται η υψηλή ποιότητα και υγιεινή 

του τελικού προϊόντος. Γενικότερα, θα πρέπει ο ελαιόκαρπος να συγκοµίζεται 

στο άριστο στάδιο ωρίµανσης και να τοποθετείται σε διάτρητα τελάρα για τη 

µεταφορά του από τον ελαιώνα στο ελαιουργείο, ώστε να αερίζεται καλά και 

να µην έχουµε ανάπτυξη µυκήτων (µούχλας) στον ελαιόκαρπο, γεγονός που 

υποβαθµίζει την ποιότητα του παραγόµενου ελαιολάδου και την οξύτητά του. 

Η επεξεργασία του ελαιοκάρπου θα πρέπει να γίνεται αυθηµερόν και όλα τα 

επιµέρους µηχανήµατα του ελαιουργείου θα πρέπει να έχουν πλυθεί 

σχολαστικά. Θα πρέπει επίσης να πλένονται κάθε φορά πριν από την 

επεξεργασία διαφορετικής παρτίδας ελαιοκάρπου. 

Ιδιαίτερα σηµαντικές είναι οι συνθήκες καθαριότητας του ελαιοτριβείου, 

καθώς και οι θερµοκρασίες που είναι καθοριστικές για την ποιότητα και την 

διατήρηση των θρεπτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών του ελαιολάδου. 

Ειδικότερα, θα πρέπει να εφαρµόζονται απαρέγκλιτα ορισµένοι κανόνες 

όπως: 

 Ο ελαιόκαρπος πρέπει να πλένεται µε νερό πόσιµο επιµελώς και να 

αποµακρύνονται όλες οι ξένες ύλες, ενώ η θερµοκρασία του νερού πλύσης 

απαγορεύεται να είναι πάνω από 25°C. 

 Η µάλαξη της ελαιοζύµης πρέπει να γίνεται σε µαλακτήρες στους 

οποίους η ταχύτητα κίνησης των πτερυγίων τους δεν ξεπερνά τις 18-20 

στροφές/λεπτό. 

 Όλα τα µέρη του µαλακτήρα και των επιφανειών που έρχονται σε 

επαφή µε την ελαιοζύµη θα πρέπει να είναι από  ανοξείδωτο ατσάλι. Οι 

µαλακτήρες θα πρέπει να σκεπάζονται µε καπάκι για να αποφεύγεται κατά το 

δυνατόν η επαφή της ελαιοζύµης µε το οξυγόνο του αέρα. 

 Κατά την µάλαξη, η θερµοκρασία της ελαιοζύµης δεν θα πρέπει να 

ξεπεράσει τους 25°C. 
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 Όταν χρησιµοποιείται κλασσικό ελαιουργείο (πιεστήριο) θα πρέπει τα 

ελαιοδιαφράγµατα να είναι καθαρά, να πλένονται καθηµερινά και να µην 

περιέχουν υπολείµµατα ελαιοζύµης από προηγούµενη παρτίδα. 

 Αν η παραλαβή του ελαιολάδου γίνεται από φυγοκεντρικά 

ελαιουργεία, απαγορεύεται να αραιώνεται η ελαιοζύµη µε νερό θερµοκρασίας 

πάνω από 25°C.Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που θα χρησιµοποιηθεί 

µικρό ελαιουργείο. 

 Απαγορεύεται η χρήση ενζύµων. 

 Η αποθήκευση του ελαιολάδου πρέπει να γίνεται σε δοχεία φτιαγµένα 

από ανοξείδωτο µέταλλο, να είναι καθαρά, να µην συγκρατούν οσµές και 

ακαθαρσίες, να µην περιέχουν υπολείµµατα χηµικών ουσιών και να 

προστατεύουν το ελαιόλαδο από το φως. 

 Η θερµοκρασία αποθήκευσης δεν θα πρέπει να είναι πάνω από 10°C 

(Κυριτσάκης, 2007). 

 

Εικόνα 1.2  Ο χώρος του ελαιοτριβείου 
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.2 

Ροή παραγωγής ελαιολάδου σε φυγοκεντρικό σύστηµα 

 

Παραλαβή ελαιοκάρπου 

Αποµάκρυνση ελαιοφύλλων 

Αποφύλλωση 
 

Πλύση 
 

Σπάσιµο 
 

Μάλαξη ελαιοζύµης 

Αραίωση ελαιοζύµης 
µε νερό  

Φυγοκέντριση 
 

Πυρήνας 
 

Ελαιόλαδο 
 

Απόνερα 
 

Αποµάκρυνση 
ελαιοπυρήνα 

Φυγοκέντριση 
Απόνερων 

Τροφοδοσία 
ελαιοδιαχωριστήρων 

 

Καθαρό 
ελαιόλαδο 

Απόνερα 
 

Απόνερα 
 

Καθαρό 
ελαιόλαδο 
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Προβλήµατα που συνδέονται µε την παραγωγή βιολογικού ελαιολάδου 

Τα γενικότερα προβλήµατα που εµποδίζουν την αύξηση της παραγωγής 

του βιολογικού ελαιολάδου στη χώρα µας είναι θεσµικού και νοµοθετικού 

χαρακτήρα. Τα σηµαντικότερα από αυτά τα προβλήµατα είναι: 

 Η έλλειψη προστασίας του βιολογικού καλλιεργητή όταν σε µια 

περιοχή εφαρµόζονται ψεκασµοί καλύψεως σε γειτονικούς ελαιώνες. 

 Η εναρµόνιση του Καν. 2092/91 της Ε.Ε. µε την Εθνική νοµοθεσία 

παρουσίασε σηµαντικές καθυστερήσεις, ειδικά στον τοµέα των µέσων 

φυτοπροστασίας στη βιολογική γεωργία. Ορισµένα φυτικά εκχυλίσµατα, 

παγίδες κλπ. δεν έχουν πάρει ακόµα έγκριση χρησιµοποίησής τους στην 

Ελλάδα. Αυτό συµβαίνει γιατί χρειάζεται ενδελεχής και συστηµατικός έλεγχος, 

προκειµένου να τους δοθεί άδεια κυκλοφορίας. Ωστόσο, κυκλοφορούν 

επίσηµα και µε κρατική έγκριση φυτοφάρµακα ιδιαίτερα επικίνδυνα και 

γίνεται αλόγιστη χρήση από τους ελαιοπαραγωγούς. 

 Η καθυστέρηση έκκρισης κατάλληλων βιολογικών µέσων 

καταπολέµησης φέρνει σε µειονεκτική θέση τους παραγωγούς της χώρας µας, 

σε σχέση µε τους παραγωγούς άλλων χωρών που παράγουν οµοειδή 

βιολογικά προϊόντα χωρίς να αντιµετωπίζουν αντίστοιχες δυσκολίες. 

 

Εικόνα 1.3  Παγίδα για την καταπολέµηση του δάκου 
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1.11. Εξέλιξη της παραγωγής του ελληνικού ελαιολάδου 

Με την ελαιοκαλλιέργεια απασχολούνται περί τις 850.000 οικογένειες και 

η Ελλάδα κατέχει την τρίτη θέση παγκοσµίως στην παραγωγή ελαιολάδου η 

οποία κυµαίνεται γύρω τους 420.000 τόνους ετησίως και η αύξησή της δεν 

είναι δυνατή µε βάση τους ισχύοντες κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(περιορισµοί στο πλαίσιο της ΚΑΠ). Η Ελλάδα µαζί µε την Ισπανία, την 

Πορτογαλία, την Ιταλία, την Τουρκία, την Τυνησία και το Μαρόκο παράγουν 

συνολικά το 90% της παγκόσµιας παραγωγής. 

Με τη συµβολή των εµπλεκόµενων φορέων γύρω από το ελαιόλαδο όπως 

υπηρεσιών έρευνας και γεωργικής ανάπτυξης του Υπουργείου Ανάπτυξης και 

Τροφίµων, της Αγροτικής Τράπεζας, των Συνεταιριστικών οργανώσεων 

(Ελαιουργική), των Ανωτάτων Ιδρυµάτων και άλλων φορέων, οι 

παραδοσιακοί τρόποι καλλιέργειας της ελιάς και τα συστήµατα παραλαβής 

του ελαιολάδου βελτιώθηκαν σηµαντικά, κυρίως τις τελευταίες δεκαετίες. 

Η προώθηση πυκνής φύτευσης χαµηλού σχήµατος, η ανανέωση µε 

κορµοτοµή των γερασµένων δέντρων, η βελτίωση της καλλιεργητικής 

τεχνικής και η αποτελεσµατική καταπολέµηση των εχθρών και ασθενειών της 

ελιάς, είχαν σαν αποτέλεσµα την επέκταση της ελαιοκαλλιέργειας και την 

αύξηση αποδοτικότητας των παλαιών ελαιώνων. Επιπλέον, βοήθησαν στην 

βελτίωση της ποιότητας του παραγόµενου ελαιολάδου και στο διπλασιασµό 

της ελαιοκοµικής παραγωγής (Κυριτσάκης, 2007). 

Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια σηµειώθηκε σηµαντική πρόοδος και 

στον τοµέα παραλαβής του ελαιολάδου από τον ελαιόκαρπο, µε τη βελτίωση 

των ελαιουργικών συγκροτηµάτων κλασικού τύπου (πιεστήρια) και αργότερα 

µε την εγκατάσταση σύγχρονων ελαιουργείων (φυγοκεντρικά).  

Οι παραπάνω ενέργειες δικαιολογούν την αύξηση της εγχώριας 

παραγωγής η οποία οφείλεται περισσότερο στην αύξηση της 

παραγωγικότητας και λιγότερο  στην είσοδο νέων ελαιώνων στην 

καρποφορία.  

Στον πίνακα 1.3  παρουσιάζεται η εξέλιξη της συνολικής εγχώριας 

παραγωγής ελαιολάδου για την χρονική περίοδο 1994/95-2006/07. 
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Η παραγωγή του ελληνικού ελαιολάδου είναι συνήθως διετής και 

παρουσιάζει κυκλικότητα, δηλαδή την υψηλή παραγωγική περίοδο 

διαδέχεται µια χαµηλότερη, η οποία συνδέεται άµεσα µε τις διακυµάνσεις του 

κλίµατος, καθώς επίσης και το φαινόµενο της παρενιαυτοφορίας, ένα 

χαρακτηριστικό του ελαιόδενδρου όπου η παραγωγή του επόµενου έτους 

είναι χαµηλότερη από εκείνη του προηγούµενου. Το γεγονός αυτό ερµηνεύει 

και τις αυξοµειώσεις της παραγωγής από περίοδο σε περίοδο. 

 
Πίνακας 1.3 

Μέγεθος εγχώριας παραγωγής ελαιολάδου 

Έτη Ποσότητα (σε 
τόνους) 

Ρυθµός 
ετήσιας 

µεταβολής     
(%) 

1994/95 407.450 - 
1995/96 454.640 11,58 
1996/97 453.000 -0,36 
1997/98 466.000 2,80 
1998/99 413.000 -0,11 
1999/00 430.000 4,11 
2000/01 360.000 -16,20 
2001/02 414.000 15,00 
2002/03 306.940 -25,80 
2003/04 308.000 0,34 
2004/05 435.000 41,20 
2005/06 424.000 -2,50 
2006/07 370.000 -12,73 

 
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων Υπ.Αγρ.Ανάπτυξης & Τροφίµων  

και ∆ιεθνούς Συµβουλίου Ελαιολάδου 
 
 

Για να µπορέσουµε να εξετάσουµε καλύτερα την εξελικτική πορεία της 

εγχώριας παραγωγής του ελαιολάδου, εισάγουµε το διάγραµµα 1.3 που 

δείχνει τη τάση που εµφανίζει η παραγωγή του διαχρονικά. Μια πρώτη 

παρατήρηση είναι πως η παραγωγή του ελαιολάδου εµφανίζει φθίνουσα 

πορεία παρά τις υψηλές ποσότητες παραγωγής τα προηγούµενα δύο έτη που 

απεικονίζει ο πίνακας 1.3 (αύξηση της παραγωγής το 2004/05 κατά 41,20% σε 

σχέση µε το 2003/04). Οι τελευταίες αποδίδονται και στα σοβαρά 

προβλήµατα που αντιµετώπισε η Ισπανία (η οποία είναι και ο παγκόσµιος 
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ρυθµιστής των εξελίξεων στην αγορά του ελαιολάδου και εµφανίζει 

συµπληρωµατικότητα µε την αγορά της Ελλάδας) στην παραγωγή της, 

εξαιτίας των ακραίων καιρικών συνθηκών της που οδήγησαν στην απώλεια 

µεγάλου αριθµού ελαιοδένδρων, αλλά και οι εξαιρετικά καλές ποιότητες του 

ελληνικού ελαιολάδου (χαµηλές οξύτητες) µε επάρκεια πρώτης ύλης. 

 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.3 

 
 

Η µεγαλύτερη εγχώρια παραγωγή εµφανίστηκε την περίοδο 1995/96- 

1997/98 (µε µέγιστη τιµή τους 466.000 τόνους) και έκτοτε παρουσιάζει 

σταδιακή πτώση. Αντιθέτως, η εγχώρια παραγωγή κυµάνθηκε στα 

χαµηλότερα επίπεδα στο σύνολο της εξεταζόµενης περιόδου κατά τα έτη 

2000/01 και 2002/03-2003/04 (µε κατώτατη τιµή τους  306.940 τόνους). Αυτή 

η  πτώση οφείλεται στον παγετό κατά τη διάρκεια των αναφερόµενων 

χρονικών περιόδων,  ο οποίος προκάλεσε σοβαρές και ανεπανάληπτες ζηµιές 

στις ελαιοκαλλιέργειες. 

Λόγω της έλλειψης αποτελεσµατικών δοµών στο επίπεδο εµπορίας και 

λόγω της σταθερής αύξησης της παραγωγής του ελαιολάδου σε όλα τα 

ελαιοπαραγωγικά κράτη µέλη η εµπορική τιµή διαµορφώνεται συνήθως σε 

µέτρια έως χαµηλά επίπεδα. 
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Οι τιµές που απολαµβάνουν οι ελαιοπαραγωγοί καθορίζουν σε µεγάλο 

ποσοστό και την παραγόµενη ποσότητα, καθώς εκτιµάται ότι αυτή αποτελεί 

και το οριακό σηµείο στο οποίο ο παραγωγός µπορεί να καλύψει τουλάχιστον 

το κόστος καλλιέργειας και παραγωγής (µια ικανοποιητική τιµή θεωρείται τα 

3€/κιλό).  Η πτώση των τιµών ελαιολάδου διεθνώς τα τελευταία χρόνια 

επηρέασε αρνητικά τα καθαρά κέρδη των ελαιοπαραγωγικών επιχειρήσεων 

στη χώρα µας, οι οποίες λόγω των αδιάθετων ποσοτήτων ελαιολάδων 

προέβησαν σε µείωση της παραγωγής τους. Το γεγονός ότι η εγχώρια 

παραγωγή του ελαιολάδου αυξάνεται έστω και µε φθίνοντες ρυθµούς 

οφείλεται σε ένα µέρος στην ισχυρή στήριξη που προσφέρει το κοινοτικό 

καθεστώς. 

Επιπλέον, η πτωτική τάση που εµφανίζει η παραγωγή του ελαιολάδου η 

οποία επηρεάζεται από την εγχώρια και διεθνή ζήτηση, µπορεί να αποδοθεί 

αφενός στην εισαγωγή νέων ελαιοπαραγωγικών χωρών (κυρίως τρίτες χώρες) 

οι οποίες προσφέρουν το προϊόν τους σε περισσότερο ανταγωνιστικές τιµές 

και αφετέρου στο ∆ιεθνές Συµβούλιο Ελαιολάδου το οποίο έχει προτείνει το 

ποσοστό νέων ελαιώνων να µειωθεί µετά από το 2005 για τον περιορισµό του 

παγκόσµιου πλεονάσµατος ελαιολάδου.  

Η Κρήτη και η Πελοπόννησος είναι οι δύο περιοχές που παράγουν τον 

µεγαλύτερο όγκο του ελληνικού ελαιολάδου (36% και 32% αντίστοιχα). 
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1.12. Εξέλιξη της βιολογικής καλλιέργειας της ελιάς 

Η βιολογική καλλιέργεια της ελιάς συγκεντρώνει το µεγαλύτερο ποσοστό 

των βιολογικά καλλιεργούµενων εκτάσεων της χώρας,  γεγονός που την 

καθιστά ιδιαίτερα σηµαντική για την ύπαρξη της βιολογικής γεωργίας στην 

Ελλάδα. 

Στον πίνακα 1.4 παρουσιάζεται η εξέλιξη της βιολογικής καλλιέργειας της 

ελιάς και των συνολικών βιολογικά καλλιεργούµενων εκτάσεων στην Ελλάδα 

για την χρονική περίοδο 1994-2005. Τα στοιχεία από το 1994 έως το 2002 

προέρχονται από τον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. ως κρατικός φορέας ελέγχου και εποπτείας 

των πιστοποιητικών οργανισµών, ενώ τα υπόλοιπα προέρχονται από το 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.  

 
Πίνακας 1.4 

Εξέλιξη της βιολογικής καλλιέργειας της ελιάς 

Έτη 

Βιολογικά 
καλλιεργούµενες 
εκτάσεις ελιάς 
(στρέµµατα) 

Συνολικά 
βιολογικά 

καλλιεργούµενες 
εκτάσεις δίχως 
βοσκότοπους 
(στρέµµατα) 

Ποσοστό 
συµµετοχής της 
βιοκαλλιέργειας 

ελιάς (%) 

Ρυθµός ετήσιας 
µεταβολής της 
βιολογικής 

ελαιοκαλλιέργειας 
(%) 

1994 14.700 24.009 61,23 - 
1995 32.614 52.964 61,58 121,86 
1996 58.500 99.995 58,50 79,37 
1997 94.752 154.019 61,52 61,96 
1998 115.462 214.512 53,83 21,85 
1999 130.452 267.070 48,85 12,98 
2000 155.002 311.182 49,81 18,81 
2001 143.750 292.557 49,14 -7,25 
2002 173.409 389.932 44,47 20,63 
2003 258.110 543.620 47,48 48,84 
2004 396.360 1.038.240 38,17 53,56 
2005 477.554 1.701.866 28,06 20,48 

Πηγή: ΟΠΕΓΕΠ, ∆ΗΜΗΤΡΑ 2000, Υπ.Αγρ.Ανάπτυξης & Τροφίµων 

Το έτος 1994 τα στρέµµατα που καλλιεργούνταν µε βιολογικές µεθόδους 

ήταν 24.009 και από αυτά τα 14.700 (ποσοστό συµµετοχής 61,23%) αφορούσαν 

την βιολογική ελαιοκαλλιέργεια. Με την βοήθεια των πιλοτικών 

προγραµµάτων για την ελαιοκαλλιέργεια την τετραετία 1994-1997, η 
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τελευταία άρχισε να καταλαµβάνει ολοένα και µεγαλύτερο µερίδιο (µέσο 

ποσοστό συµµετοχής 60%) στο σύνολο των βιολογικά καλλιεργούµενων 

εκτάσεων. 

Με την εφαρµογή του Κανονισµού ΕΟΚ 2092/91 το 1997, σηµειώνεται 

σηµαντική άνοδος στις εκτάσεις των βιοκαλλιεργειών και κατά συνέπεια της 

ελαιοκαλλιέργειας. Ο εν λόγω κανονισµός παρέχει οικονοµικές ενισχύσεις 

στους βιοκαλλιεργητές µέσω στρεµµατικών επιδοτήσεων από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση, γεγονός που οδηγεί σε διπλασιασµό των βιολογικά καλλιεργούµενων 

εκτάσεων µέσα στο ίδιο έτος.   

Από το έτος 1997 και έπειτα µολονότι η έκταση των βιοκαλλιεργειών 

λαµβάνει αύξουσα πορεία, όπως µπορούµε να διακρίνουµε και µε την 

βοήθεια του διαγράµµατος 1.4, το ποσοστό συµµετοχής της ελαιοκαλλιέργειας 

εµφανίζει πτωτικές τάσεις καθώς νέες βιοκαλλιέργειες έρχονται να 

διεκδικήσουν το µερίδιο τους στο σύνολο των βιοκαλλιεργούµενων εκτάσεων. 

Σε αυτό συνέβαλλε και η ανάπτυξη της βιολογικής κτηνοτροφίας που έστρεψε 

το ενδιαφέρον των βιοκαλλιεργητών στην παραγωγή σιτηρών, απαραίτητη 

πρώτη ύλη για την παρασκευή ζωοτροφών. 

Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι η περίοδος 2001-2002 ήταν µεταβατική για 

τον πιστοποιητικό οργανισµό Σ.Ο.Γ.Ε., ο οποίος µετατράπηκε σε Ινστιτούτο 

Ελέγχου ΒΙΟΕΛΛΑΣ γι’αυτό και τα πρώτα δεδοµένα του 2001 που 

κατατέθηκαν στον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. δεν παρουσιάζουν ακολουθία και εµφανίζουν 

αρνητικό ποσοστό µεταβολής. 

Σηµαντική εξέλιξη για την περαιτέρω επέκταση της βιολογικής γεωργίας 

και κατά συνέπεια της ελαιοκαλλιέργειας, αποτέλεσε η έκδοση της Κοινής 

Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ υπ’αριθµ.12536/19-1-2004) µε την οποία 

ρυθµίζονται οι επιδοτήσεις στη βιολογική γεωργία. Η µεταβολή αυτή είναι 

περισσότερο ορατή στο διάγραµµα 1.4. 
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.4 

 
 

1.13. Εξέλιξη της παραγωγής του βιολογικού ελαιολάδου 

Το µέγεθος της εγχώριας παραγωγής ελαιολάδου κάθε έτος καθορίζεται 

από το ύψος της παραγόµενης ποσότητας ελαιοκάρπων και της 

περιεκτικότητας αυτών σε λάδι και επηρεάζεται σηµαντικά από τις 

κλιµατολογικές συνθήκες που επικρατούν. 

Στον πίνακα 1.5 παρουσιάζεται η εξέλιξη της συνολικής εγχώριας 

παραγωγής βιολογικού ελαιολάδου για την χρονική περίοδο 1999-2005. Από 

τα στοιχεία του πίνακα προκύπτει ότι, η παραγόµενη ποσότητα βιολογικού 

ελαιολάδου είναι αρκετά περιορισµένη και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το 

µεγαλύτερο µέρος της παραγωγής προορίζεται για εξαγωγές και όχι για 

εσωτερική κατανάλωση. Η εγχώρια ζήτηση για ελαιόλαδο καλύπτεται από 

την κατανάλωση ελαιολάδου συµβατικής καλλιέργειας. 

 

 

 



36 
 

Πίνακας 1.5 
Μέγεθος εγχώριας παραγωγής βιολογικού ελαιολάδου 

Έτη Ποσότητα     
(σε τόνους) 

Ρυθµός 
ετήσιας 

µεταβολής 
(%) 

1999 1.050 - 
2000 1.350 28,57 
2001 1.400 3,70 
2002 1.580 12,85 
2003 1.950 23,41 
2004 2.600 33,33 
2005 3.200 23,07 

Πηγή: ICAP 

Όπως και στο συµβατικό ελαιόλαδο η παραγωγή βιολογικού ελαιολάδου 

είναι συνήθως διετής και παρουσιάζει κυκλικότητα, δηλαδή µια υψηλή 

παραγωγική περίοδος ακολουθείται από µια χαµηλότερη, γεγονός που 

ερµηνεύει και τις αυξοµειώσεις της παραγωγής από περίοδο σε περίοδο. 

 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.5 

 
 

Σε αντίθεση όµως µε το συµβατικό ελαιόλαδο όπου η παραγωγή του 

εµφανίζει πτωτικές τάσεις, όπως µπορούµε να διακρίνουµε και µε τη βοήθεια 

του διαγράµµατος 1.5 οι µεταβολές στην παραγωγή ελαιολάδου αν και  
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µικρές, εµφανίζουν ανοδική πορεία ακολουθώντας έτσι τις ολοένα 

αυξανόµενες ανάγκες των καταναλωτών για βιολογικά προϊόντα. 

 

1.14. Ταξινόµηση 

Προτού προβούµε στην ταξινόµηση των ποιοτικών κατηγοριών του 

ελαιολάδου, θα πρέπει να αναφερθούµε στα βασικά κριτήρια που 

χρησιµοποιούνται για την αξιολόγηση της ποιότητας του ελαιολάδου. 

 

 Οξύτητα 

Η οξύτητα αποτελεί το βασικότερο κριτήριο ποιοτικής αξιολόγησης του 

ελαιολάδου. Η τελευταία εξαρτάται κατά κύριο λόγο  από την ποιοτική 

κατάσταση του ελαιοκάρπου από τον οποίο προέρχεται και µεταβάλλεται 

πολύ λίγο µετά την παραλαβή του από αυτόν. Αυτή η µικρή αύξηση που 

παρουσιάζει η οξύτητα, οφείλεται κυρίως στην παρουσία υδρολυτικών 

ενζύµων και υγρασίας στο ίζηµα (µούργα), που συγκεντρώνεται στον 

πυθµένα των δοχείων αποθήκευσης και διατήρησης (Κυριτσάκης, 2007). 

 

 Χρώµα 

Το χρώµα αποτελεί χαρακτηριστικό δείκτη ποιότητας και µεταξύ των 

βιολογικών ελαιολάδων εµφανίζει σηµαντικές διαφοροποιήσεις. Η διαφορά 

οφείλεται στο είδος των χρωστικών ουσιών (χλωροφύλλες, καροτίνες κλπ.) οι 

οποίες περιέχονται στον βιολογικό ελαιόκαρπο, στο στάδιο της συγκοµιδής, 

καθώς και στην καλλιεργούµενη ποικιλία ελιάς. Στην έναρξη της συγκοµιδής 

το χρώµα του βιολογικού ελαιολάδου είναι έντονα πράσινο (άγουρος 

καρπός, χλωροφύλλες), ενώ στο στάδιο της ωρίµανσης το χρώµα γίνεται 

χρυσοκίτρινο (καροτίνες). Στο τέλος της συγκοµιδής ο υπερώριµος βιολογικός 

ελαιόκαρπος δίνει χρώµα φαιό. Ακόµη επηρεάζεται και από το σύστηµα 

επεξεργασίας, το οποίο χρησιµοποιείται για την παραλαβή του από τον 

ελαιόκαρπο. 
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 Οξείδωση 

Γνωστό και ως «τάγκισµα», προσδιορίζεται κύρια από τον υπολογισµό 

των υπεροξειδίων και την µέτρηση της απορρόφησης στο υπεριώδες 

φάσµα. (Μετριέται, ο αριθµός υπεροξειδίων, καθώς και τιµές µέτρησης 

που λαµβάνουν οι σταθερές Κ: Κ270, Κ232 και ∆Κ). Οφείλεται σε χηµικές 

ενώσεις που προκύπτουν από την αντίδραση του οξυγόνου µε το 

ελαιόλαδο. 

 

 Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά 

Ο έλεγχος των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών (άρωµα και γεύση) 

αποτελεί, χωρίς αµφιβολία, το βασικότερο κριτήριο ποιοτικής αξιολόγησης, 

µε µόνο µειονέκτηµα την υποκειµενικότητα του δοκιµαστή. 

 

1.15. Ποιοτικές κατηγορίες ελαιολάδου 

Σύµφωνα µε το άρθρο 4§2 και Παράρτηµα Ι του Κοινοτικού Κανονισµού 

865/04 «σχετικά ,µε την Κοινή Οργάνωση Αγοράς Ελαιολάδου και 

Επιτραπέζιων Ελιών» οι ποιοτικές κατηγορίες των ελαιολάδων και των 

πυρηνελαίων επιτρέπεται να διακινούνται και πωλούνται ενδοκοινοτικά, 

εφόσον περιγράφονται και ορίζονται ως εξής: 

1) Παρθένα Ελαιόλαδα 

Έλαια που λαµβάνονται από τον ελαιόκαρπο µόνο µε µηχανικές 

µεθόδους ή  άλλες φυσικές επεξεργασίες µε συνθήκες που δεν προκαλούν 

αλλοίωση του ελαίου, και τα οποία δεν έχουν υποστεί καµία άλλη 

επεξεργασία πλην της πλύσης, της µετάγγισης, της φυγοκέντρισης και της 

διήθησης. Εξαιρούνται τα έλαια που λαµβάνονται µε διαλύτες, µε βοηθητικές 

ύλες παραλαβής που έχουν χηµική ή βιοχηµική δράση, ή µε µεθόδους 

επανεστεροποίησης ή πρόσµειξης µε έλαια άλλης φύσης. Τα έλαια αυτά 

κατατάσσονται και ταξινοµούνται αναλυτικά µε τις ακόλουθες ονοµασίες: 

 

α) Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο (Virgin olive oil extra) 
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Το ελαιόλαδο, του οποίου η περιεκτικότητα σε ελεύθερα λιπαρά οξέα 

(οξύτητα), δεν υπερβαίνει τα 0,8g ανά 100g (0,8%) και τα άλλα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά του είναι σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα για την κατηγορία 

αυτή. 

 

 β) Παρθένο Ελαιόλαδο (Virgin olive oil) 

Το ελαιόλαδο η οξύτητα του οποίου δεν υπερβαίνει το 2,0% και τα άλλα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του είναι σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα για την 

κατηγορία αυτή. 

Το βιολογικό ελαιόλαδο είναι συνήθως τύπου Εξαιρετικό Παρθένο 

Ελαιόλαδο (Virgin olive oil extra), όµως µπορεί να είναι και σκέτο virgin. 

 

2) Ελαιόλαδο αποτελούµενο από εξευγενισµένα ελαιόλαδα και παρθένα 

ελαιόλαδα 

Το έλαιο που λαµβάνεται από ανάµειξη εξευγενισµένου ελαιολάδου και 

παρθένων ελαιολάδων, εκτός από το ελαιόλαδο λαµπαντέ, η οξύτητα του 

οποίου δεν υπερβαίνει το 1,0% και τα άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 

είναι σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα για την κατηγορία αυτή. 

 

3) Πυρηνέλαιο 

Το έλαιο που λαµβάνεται από ανάµειξη εξευγενισµένου πυρηνέλαιου και 

παρθένων ελαιολάδων, εκτός από το ελαιόλαδο λαµπαντέ, η οξύτητα του 

οποίου δεν υπερβαίνει το 1,0% και τα άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 

είναι σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα για την κατηγορία αυτή. 

Με τον όρο εξευγενισµός εννοούµε το σύνολο των επεξεργασιών 

(απαλλαγή από τα ελεύθερα λιπαρά οξέα, αποχρωµατισµός και απόσµηση), 

που αποσκοπούν στη µετατροπή ενός µη βρώσιµου ελαίου σε βρώσιµο. 

 

 

1.16. Τύποι ελαιολάδου 
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Το ελαιόλαδο, ανάλογα µε την ποικιλία της ελιάς από την οποία 

προέρχεται, τις καλλιεργητικές µεθόδους και τα ιδιαίτερα ογανοληπτικά 

χαρακτηριστικά του, κατατάσσεται σε διάφορους τύπους, ανάµεσα στους 

οποίους συγκαταλέγεται και το βιολογικό ελαιόλαδο. Παρακάτω 

αναφέρονται: 

 

 Ελαιόλαδο Προστατευόµενης Ονοµασίας Προελεύσεως (ΠΟΠ) 

Φέρει τα ιδιαίτερα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά της περιοχής στην 

οποία παράγεται. Η αναγραφή του ονόµατος της περιοχής παραγωγής του 

συνοδεύει την εµπορική επωνυµία του προϊόντος. Η παραγωγή, µεταποίηση 

και επεξεργασία του πραγµατοποιείται στην οριοθετηµένη αυτή γεωγραφική 

περιοχή. Η Ελλάδα έχει κατοχυρώσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση 15 ελαιόλαδα 

ΠΟΠ. 

 Ελαιόλαδο Προστατευόµενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) 

Φέρει το όνοµα της περιοχής στην οποία οφείλει την ιδιαίτερη φήµη του. 

Η παραγωγή και η µεταποίησή του πραγµατοποιείται αποκλειστικά σε αυτή 

την περιοχή. Η Ελλάδα έχει κατοχυρώσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση 10 

ελαιόλαδα ΠΓΕ. 

 Βιολογικό ελαιόλαδο 

Προέρχεται από καλλιέργειες στις οποίες ο παραγωγός δεν χρησιµοποιεί 

χηµικές ουσίες, φυτοφάρµακα και λιπάσµατα. Εγκεκριµένοι Οργανισµοί 

Πιστοποίησης ελέγχουν τακτικά τις καλλιέργειες, αλλά και τις τυποποιητικές 

µονάδες και πιστοποιούν το τελικό προϊόν. 

 Ελαιόλαδο Ψυχρής έκθλιψης ή άθερµο 

Παράγεται από την έκθλιψη της ελιάς σε χαµηλή θερµοκρασία (µέχρι 

27°C). Είναι υψηλής ποιότητας ως απόλυτα φυσικός χυµός. Εάν το ελαιόλαδο 

έχει εξαχθεί σε παραδοσιακό ελαιοτριβείο (υδραυλικό πιεστήριο) στην ετικέτα 

µπορεί να αναγράφεται η ένδειξη «πρώτη πίεση εν ψυχρώ». Εάν έχει εξαχθεί 
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σε σύγχρονο ελαιοτριβείο (φυγοκεντρικό) στην ετικέτα µπορεί να 

αναγράφεται η ένδειξη «εξαγωγή εν ψυχρώ».  

 Αγουρέλαιο 

Προέρχεται από άγουρες πράσινες ελιές, οι οποίες συλλέγονται και 

ελαιοποιούνται στην έναρξη της ελαιοκοµικής περιόδου. Έχει πολύ χαµηλή 

οξύτητα (συνήθως µέχρι 0,5%), πλούσιο φρουτώδες άρωµα και έντονα 

οργανοληπτικά χαρακτηριστικά. 

 

1.17. Κυριότερες ελληνικές ποικιλίες ελιών 

 Κορωναίικη 

Η επικρατέστερη ελληνική ποικιλία ελιάς. Καλλιεργείται κυρίως στην 

Κρήτη και στην Πελοπόννησο, µε ονοµασίες όπως λιανονιά, ψιλολιά, 

κρητικιά, νανάκι. 

 Μαστοειδής (αθηνολιά, τσουνάτη) 

Καλλιεργείται κυρίως στην Κρήτη και στην Πελοπόννησο, µε ονοµασίες 

όπως µατσολιά, τσουνάτη, µουρατολιά, αθηνολιά, µάτσα, ασπρολιά, 

δαραίικη. 

 Κοθραίικη (µανάκι ,αγουροµάνακο) 

Καλλιεργείται κυρίως στην Αργολίδα, στη Φωκίδα και στην Κυνουρία, µε 

ονοµασίες όπως µανάκι Άργους, κορινθιακή κ.ά. 

 Κουτσουρελιά (λαδολιά ή πατρινή) 

Καλλιεργείται κυρίως στην Πελοπόννησο και στην Αιτωλοακαρνανία, µε 

ονοµασίες όπως πατρινή, λαδολιά, λιανολιά, κατσουλιέρα κ.ά. 

 Βαλανολιά (κολοβή) και αδραµυτιανή 

Καλλιεργούνται κυρίως στη Μυτιλήνη και στη Χίο. 
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1.18. Τυποποίηση- Συσκευασία Ελαιολάδου 

Η τυποποίηση του ελαιολάδου αποτελεί κύριο παράγοντα της 

εξασφάλισης των καταναλωτών για τη γνησιότητα και την ποιότητα του 

προϊόντος. Το εξαιρετικό παρθένο βιολογικό ελαιόλαδο είναι ένα απόλυτο 

φυσικό προϊόν, που παραλαµβάνεται όπως ακριβώς βγαίνει από το 

ελαιοτριβείο, χωρίς καµία επεξεργασία ή πρόσµιξη. Τα επώνυµα, 

τυποποιηµένα ελαιόλαδα ελέγχονται αυστηρά και σταθερά από τους 

αρµόδιους φορείς. Οι έλεγχοι αυτοί αποτελούν τη δικλείδα ασφαλείας για 

τους καταναλωτές και εγγυώνται την καθαρότητα του τελικού προϊόντος. 

Οι έλεγχοι γίνονται πάντα βάσει των προδιαγραφών που έχει ορίσει ο 

ευρωπαϊκός κανονισµός ελαιολάδου και βέβαια βάσει των υψηλών standards 

που έχει θέσει κάθε εταιρία. Κάθε επιχείρηση λιανικής πώλησης ελαιολάδου 

οφείλει να ακολουθεί µε αυστηρότητα τις διαδικασίες που προβλέπονται από 

την εθνική και την κοινοτική νοµοθεσία, σχετικά µε την υγιεινή και ασφάλεια 

των διακινούµενων τροφίµων. 

Η ασφάλεια του ελαιολάδου, κατά το στάδιο της παραγωγής, 

τυποποίησης και διακίνησής του, στηρίζεται σε δύο άξονες: 

1) στους Οδηγούς Ορθής Υγιεινής Πρακτικής, οι οποίοι αφορούν τόσο στην 

παραγωγή και την τυποποίηση, όσο και στη διακίνηση-διάθεση του 

ελαιολάδου. 

2) στις µελέτες HACCP (Hazard Analysis-Critical Control Point),οι οποίες 

αφορούν κυρίως στην τυποποίηση του ελαιολάδου, τις οποίες οι επιχειρήσεις 

λιανικής πώλησης οφείλουν να γνωρίζουν προκειµένου να επιλέγουν µε 

αυστηρά κριτήρια τους προµηθευτές τους. 

 

 Οδηγοί Ορθής Υγιεινής Πρακτικής 

Οι  Οδηγοί Ορθής Υγιεινής Πρακτικής είναι εγχειρίδια, στα οποία 

περιγράφονται οι κίνδυνοι που απειλούν τα τρόφιµα, καθώς και οι κανόνες 

που πρέπει να εφαρµόζονται ώστε να διασφαλίζεται η υγιεινή και η 

προστασία των προϊόντων που εµπορεύονται. Αυτοί περιλαµβάνουν: 
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α) Γενικούς Κανόνες που πρέπει να ακολουθεί κάθε επιχείρηση τροφίµων 

ώστε να προστατεύεται και να διασφαλίζεται η υγιεινή παραγωγή των 

τροφίµων, να διευκολύνεται ο καθορισµός και η απολύµανση του κτιρίου και 

του εξοπλισµού του και να διασφαλίζεται η υγεία των εργαζοµένων. Αυτοί 

ταξινοµούνται σε επιµέρους ενότητες όπως: 

 σχεδιασµός και κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων 

 καθαρισµός και απολύµανση των χώρων 

 συντήρηση κτιρίων 

 χώροι πλύσης, νιπτήρες και τουαλέτες 

 εξαερισµός 

 φωτισµός 

 αποδυτήρια 

β) ορισµένους Ειδικούς Κανόνες. Οι τελευταίοι ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά 

στην ασφάλεια των τροφίµων, περιλαµβάνουν ρυθµίσεις στις εξής ενότητες: 

 προµήθεια τροφίµων 

 παραλαβή τροφίµων 

 αποθήκευση τροφίµων 

 διατήρηση τροφίµων 

 έκθεση-τοποθέτηση τροφίµων 

 πώληση τροφίµων 

 
 

 HACCP 

Είναι η µέθοδος που οδηγεί σε ένα σύστηµα διασφάλισης της παραγωγής 

υγιεινών προϊόντων, µέσω του εντοπισµού και της εξάλειψης ενδεχόµενων 

κινδύνων, που µπορεί να προέρχονται από πρώτες ή βοηθητικές ύλες, 

διαδικασίες, στάδια ή κατεργασίες κατά την Παρασκευή, αποθήκευση ή 

χρήση των τροφίµων. Η εφαρµογή του είναι υποχρεωτική. 

Ο τυποποιητής ελαιολάδου οφείλει να εντοπίσει τους πιθανούς 

µικροβιολογικούς, χηµικούς και φυσικούς κινδύνους σε κάθε στάδιο της 
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παραγωγικής διαδικασίας, να εφαρµόσει προληπτικά µέτρα, που θα 

αποτρέψουν την εµφάνισή τους και να εγκαταστήσει τους αναγκαίους 

µηχανισµούς ελέγχου. 

Η εφαρµογή ενός συστήµατος HACCP, συµβάλλει επίσης στη 

διευκόλυνση της διαδικασίας ελέγχου από τις αρµόδιες κρατικές αρχές και 

στην ενίσχυση της εµπιστοσύνης των καταναλωτών στον τοµέα ασφάλειας 

των τροφίµων. 

Η τυποποίηση του ελαιολάδου σε κατάλληλα δοχεία και µέσα, αποτελούν 

βασικές προϋποθέσεις για την καλύτερη διατήρηση, εµπορία και διακίνησή 

του. Η κυριότερη αλλοίωση που µπορεί να υποστεί το ελαιόλαδο, είναι η 

οξείδωση η οποία οδηγεί σε υποβάθµιση της ποιότητάς του. Τα τελευταία 

χρόνια λόγω της αύξησης που εµφανίζει το ελαιόλαδο στη διακίνησή του στη 

χώρα µας και στο εξωτερικό, η σωστή συσκευασία και τυποποίηση αποτελούν 

επιβεβληµένη ανάγκη. 

Κατά την τυποποίηση πρέπει οπωσδήποτε να αναγράφονται 

υποχρεωτικές ενδείξεις όπως η ηµεροµηνία λήξης αλλά και τα στοιχεία του 

τυποποιητή. Οι συσκευασίες που χρησιµοποιούνται έχουν επιλεγεί µε 

αυστηρά κριτήρια για την ποιοτική διασφάλιση του προϊόντος. Γι΄αυτό το 

λόγο είναι εφοδιασµένες µε πώµα ασφαλείας για την αποφυγή νοθείας. 

Τα υλικά που χρησιµοποιούνται συνήθως για τη συσκευασία του 

ελαιολάδου στη χώρα µας είναι από λευκοσίδηρο, πλαστικό και γυαλί. 

Τελευταία, παρατηρείται µια στροφή προς τη γυάλινη συσκευασία καθώς 

εξασφαλίζει αφενός µεν καλύτερη διατήρηση της ποιότητας του ελαιολάδου, 

αφετέρου δε µας προστατεύει από τις συνέπειες που µπορεί να έχει µια 

πλαστική συσκευασία στην υγεία του καταναλωτή. Ωστόσο επειδή το 

πλαστικό είναι φθηνότερο και πιο εύχρηστο κερδίζει έδαφος έναντι του 

γυαλιού. 

Γενικά, τα δοχεία συσκευασίας πρέπει να εµφανίζουν ορισµένα 

χαρακτηριστικά όπως : 

 αδιαπερατότητα των τοιχωµάτων από το οξυγόνο και το φως 

 ανθεκτικότητα κατά τη µεταφορά και την αποθήκευση 
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 ευκολία στη χρήση 

 ελκυστική εµφάνιση  

 µικρό κόστος αγοράς 

Οι συσκευασίες που επιτρέπεται να διακινούνται µέσω του λιανεµπορίου, 

δεν πρέπει να ξεπερνούν σε όγκο τα πέντε λίτρα και να είναι κατάλληλες για 

τρόφιµα. 

Ειδικότερα, για τη τυποποίηση του βιολογικού ελαιολάδου 

χρησιµοποιούνται µόνο γυάλινες φιάλες χωρητικότητας από 250 έως 500 ml. 

Για κάθε παρτίδα ελαιολάδου τηρείται µητρώο εµφιάλωσης  στο οποίο 

καταχωρούνται τα στοιχεία: 

 ηµεροµηνία 

 ποσότητα εισερχοµένου ελαιολάδου 

 δεξαµενή προέλευσης 

 χηµική και οργανοληπτική ανάλυση 

Το βιολογικό ελαιόλαδο συνοδεύεται από πιστοποιητικό βιολογικής 

καλλιέργειας από αναγνωρισµένο οργανισµό πιστοποίησης βιοκαλ-

λιεργητών, χηµική ανάλυση των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών και τη 

µέθοδο ελαιοποίησης που χρησιµοποιήθηκε για την παραλαβή του. 

Η σήµανση του ελαιολάδου στο στάδιο του λιανικού εµπορίου πρέπει να 

είναι ευκρινής και ανεξίτηλη και να περιλαµβάνει µια σειρά από 

υποχρεωτικές και άλλες, κατ’ επιλογήν του τυποποιητή, προαιρετικές 

ενδείξεις. 

Οι υποχρεωτικές ενδείξεις στην ετικέτα (κύρια ή βοηθητική) 

περιλαµβάνουν µεταξύ των άλλων: 

 Ονοµασία πώλησης (κατηγορία του ελαιολάδου). 

 Καθαρή ποσότητα (ml, λίτρα). 

 Όνοµα ή εµπορική επωνυµία και διεύθυνση του παρασκευαστή ή του 

τυποποιητή ή ενός πωλητή εγκατεστηµένου στο εσωτερικό της Κοινότητας. 

 Ηµεροµηνία ελάχιστης διατηρησιµότητας. 

 Παρτίδα (Lot No). 
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 Ιδιαίτερες συνθήκες διατήρησης του προϊόντος. 

Στην εικόνα 1.4 απεικονίζονται οι υποχρεωτικές και προαιρετικές 

ενδείξεις που πρέπει να φέρει η ετικέτα της συσκευασίας του ελαιολάδου. 
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Τα κατοχυρωµένα ελληνικά Π.Ο.Π. 
και Π.Γ.Ε. ελαιόλαδα τα οποία 
διατίθενται στην αγορά είναι τα 
παρακάτω και κατατάσσονται βάσει 
του Γεωγραφικού Νοµού στον οποίο 
ανήκουν: 

 
Ν.Αργολίδας - Π.Ο.Π. 
α) Κρανίδι Αργολίδας 
β)Λιγουριό Ασκληπιείου 
 
Ν.Χανίων - Π.Ο.Π. 
α)Κολυµβάρι Χανίων Κρήτης 
β)Αποκόρωνας Χανίων Κρήτης 
Χανιά Κρήτης - Π.Γ.Ε. 
 
Ν.Ηλείας - Π.Γ.Ε. 
Ολυµπία 
 
Ν.Ηρακλείου - Π.Ο.Π. 
α) Αχαρνές Ηρακλείου Κρήτης 
β) Βιάννος Ηρακλείου Κρήτης 
γ) Πεζά Ηρακλείου Κρήτης 
δ) Θράψανο Ηρακλείου Κρήτης 
 
Ν.Λακωνείας - Π.Ο.Π. 
α) Φοινίκι Λακωνίας 
β) Κροκεές Λακωνίας 
γ) Πέτρινα Λακωνίας 
Λακωνία - Π.Γ.Ε. 
 
Ν.Λασιθίου - Π.Ο.Π. 
Σητεία Λασιθίου Κρήτης 
 
Ν.Λέσβου - Π.Γ.Ε. 
Λέσβος ή Μυτιλήνη 
 
Ν.Μεσσηνίας - Π.Ο.Π. 
Καλαµάτα 
 
Ν.Ρεθύµνου - Π.Ο.Π. 
Βόρειος Μυλοπόταµος Ρεθύµνης 
Κρήτης 
 

Εικόνα 1.4  Ενδείξεις συσκευασίας     
   ελαιολάδου 
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1.19. Εγχώρια και διεθνή κατανάλωση ελαιολάδου 

Η ελληνική παραγωγή ελαιολάδου υπερκαλύπτει την εγχώρια ζήτηση. 

Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις που διατυπώνονται σε σχετική µελέτη της ICAP , η 

κατανάλωση του τυποποιηµένου ελαιολάδου (διάγραµµα 1.5) κάλυψε το 27% 

περίπου του συνόλου της αγοράς την περίοδο 2005 (35.000 τόνοι). Η 

διακίνηση ελαιολάδου σε µορφή χύµα διαµορφώθηκε στο 38% για την ίδια 

περίοδο (55.000), εµφανίζοντας πτωτική τάση, ενώ το υπόλοιπο κοµµάτι της 

αγοράς καλύφθηκε από την αυτοκατανάλωση ελαιολάδου, το ποσοστό 

συµµετοχής της οποίας ανήλθε στο 35%. 

 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.5 

 
 

 
Η µέση κατανάλωση ελαιολάδου στην Ελλάδα αγγίζει τους 254.000 

τόνους ετησίως και καλύπτει το 80% της κατανάλωσης λιπαρών στη χώρα. 

Αντίστοιχα, η ετήσια κατά κεφαλή κατανάλωση είναι 23 κιλά (η υψηλότερη 

στον κόσµο, µε την Κρήτη να αγγίζει τα 30 κιλά) έναντι 12 κιλών που 

εµφανίζει η Ιταλία. Η αυτοκατανάλωση ελαιολάδου είναι υψηλή στη χώρα 

µας, ιδιαίτερα στις περιοχές παραγωγής. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια 

παρατηρείται µια στροφή των καταναλωτών προς το τυποποιηµένο και 

επώνυµο ελαιόλαδο,  το οποίο παρέχει µεγαλύτερη ασφάλεια και υγιεινή. 
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Επιπλέον, το τελευταίο λαµβάνει ιδιαίτερη προβολή µέσα από 

προωθητικές ενέργειες που στόχο έχουν να αποδυναµώσουν την κατανάλωση 

του χύµα ελαιολάδου και να προστατεύσουν τους καταναλωτές από τα 

υποβαθµισµένα ή νοθευµένα ελαιόλαδα που κυκλοφορούν. 

Στην ελληνική αγορά διακινούνται 22 «ετικέτες» ελληνικού 

συσκευασµένου ελαιολάδου προστατευόµενης ονοµασίας προέλευσης και 

γεωγραφικής ένδειξης. 

Στον πίνακα 1.6 εµφανίζεται η εγχώρια κατανάλωση ελαιολάδου για την 

περίοδο 1994-2005. Οι διακυµάνσεις που παρουσιάζει η κατανάλωση του 

ελαιολάδου είναι σχετικά µικρές, ιδιαίτερα µεταξύ των περιόδων 1996-1997 

και 2000-2003 όπου παραµένει σταθερή (240.000 και 270.000 τόνοι αντίστοιχα). 

∆ιαχρονικά εµφανίζει αυξητικές τάσεις αν εξαιρέσουµε το έτος 2005 κατά το 

οποίο η εγχώρια κατανάλωση ελαιόλαδου µειώθηκε κατά 9,89% σε σχέση µε 

το 2004 (ακολουθώντας την καθοδική πορεία που παρουσιάζει και η 

παγκόσµια κατανάλωση την ίδια περίοδο).  

 

Πίνακας 1.6 
Εγχώρια κατανάλωση ελαιολάδου 

Έτη 
Εγχώρια 

κατανάλωση 
(σε τόνους) 

Ρυθµός 
ετήσιας 

µεταβολής  
(%) 

1994 210.000 - 
1995 230.000 9,52 
1996 240.000 4,34 
1997 240.000 0,00 
1998 245.000 2,08 
1999 265.000 8,16 
2000 270.000 1,88 
2001 270.000 0,00 
2002 270.000 0,00 
2003 270.000 0,00 
2004 283.000 4,81 
2005 255.000 -9,89 

Πηγή: ∆ιεθνές Συµβούλιο ελαιολάδου 
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Ο ανταγωνισµός που δέχεται το ελαιόλαδο από διάφορα λίπη και 

σπορέλαια είναι ισχυρότατος. Τα περιορισµένα εισοδήµατα πολλών 

καταναλωτών και οι ισχυρότατες διαφορές τιµών µεταξύ ελαιολάδου και 

ανταγωνιστικών προϊόντων δυσκολεύουν τη διάθεση του ελαιολάδου, αν και 

η κατανάλωση του φαίνεται να επηρεάζεται λιγότερο σε σχέση µε το 

παρελθόν από τον ανταγωνισµό των τιµών που προέρχεται από τα σπορέλαια. 

Σύµφωνα µε παράγοντες του κλάδου η εγχώρια κατανάλωση ελαιολάδου δεν 

αναµένεται να διαφοροποιηθεί σηµαντικά το επόµενο διάστηµα. 

Την ίδια ανοδική πορεία εµφανίζει και η παγκόσµια κατανάλωση 

ελαιολάδου για την ίδια χρονική περίοδο 1994-2005, µε τη διαφορά ότι οι 

διακυµάνσεις εδώ είναι πολύ µεγαλύτερες (διάγραµµα 1.6).  

 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.6 

 
Πηγή: ∆ιεθνές Συµβούλιο ελαιολάδου 

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο παγκόσµιος καταναλωτής ελαιολάδου και 

µόνο η Ιταλία, η Ισπανία και η Ελλάδα κατέχουν το 85% της συνολικής 

κατανάλωσης της Κοινότητας (γεγονός που ερµηνεύεται και από τη 

συνακολουθία της κατανάλωσης της σε ελαιόλαδο συγκριτικά µε την 
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παγκόσµια κατανάλωση). Ακολουθούν οι Ηνωµένες Πολιτείες (16%), η 

Τουρκία (11%), η Συρία (7%), η Αίγυπτος (5%) και η Βραζιλία (3%). Τα 

ποσοστά τείνουν να παραµείνουν αµετάβλητα τα τελευταία χρόνια. Στην 

Κοινότητα, η κατανάλωση έχει υπολογιστεί κατά µέσο όρο σε  2.015.333 

τόνους τα τελευταία τρία χρόνια, µε την Ισπανία να καταναλώνει 591.300 

τόνους (29,3%), την Ιταλία 819.733 τόνους (40,6%), και την Ελλάδα 269.333 

τόνους (13,3%). Μεταξύ των µη ελαιοπαραγωγών κρατών της ΕΕ, η Γερµανία 

καταλαµβάνει ποσοστό (6,6%) και το Ηνωµένο Βασίλειο (2,6%). 

Το ∆ιεθνές Συµβούλιο Ελαιολάδου αναφέρει ότι καθώς αυξάνει η 

παραγωγή, αυξάνει παράλληλα και η κατανάλωση, µε αποτέλεσµα την 

επέκταση της αγοράς. Οι ευκαιρίες για αύξηση της αγοράς είναι µεγαλύτερες 

στις νότιες µεσογειακές χώρες όπου οι καλλιεργούµενες εκτάσεις αυξάνουν 

σηµαντικά. 

Με βάση τα ποσοστά αύξησης για την παραγωγή και κατανάλωση στην 

ΕΕ τη δεκαετία του 90, υπολογίζεται ότι µέχρι το 2010 η µέση παραγωγή θα 

υπερβεί την εσωτερική ζήτηση από 10-16,6%, έναντι 5,1% το 2000, η οποία 

αυξάνει µε χαµηλότερο ρυθµό από την παραγωγή. Οι εξαγωγές του προϊόντος 

στα νέα κράτη-µέλη αναµένεται να διαδραµατίσουν καθοριστικό ρόλο στη 

διατήρηση της ισορροπίας στην αγορά και στην αποφυγή πλεονάσµατος 

ελαιολάδου. Αυτό απαιτεί από τις νέες αγορές να αυξάνουν µε συνεχή ρυθµό 

στο µέλλον και εποµένως να κερδίζονται νέοι καταναλωτές ελαιολάδου. 

 

1.20. Κατανάλωση Βιολογικού ελαιολάδου 

Οι ολοένα αυξανόµενες ανάγκες των καταναλωτών για προϊόντα που να 

προστατεύουν το περιβάλλον, να διασφαλίζουν την υγεία τους και να 

εγγυώνται την υψηλή ποιότητά τους, έχουν οδηγήσει τα τελευταία χρόνια σε 

µια αύξηση της ζήτησης για το βιολογικό ελαιόλαδο. 

Όπως µπορούµε να διακρίνουµε και από τον πίνακα 1.7, η εγχώρια 

κατανάλωση του ελαιολάδου εµφανίζει ανοδική πορεία στο σύνολο της 

περιόδου 1994-2005. Μάλιστα το έτος 2005 παρουσιάζει αύξηση ύψους 29% σε 

σχέση µε το 2004. Ωστόσο, η ελληνική βιολογική αγορά, αν και πιο ώριµη απ’ 
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ότι κάποια χρόνια πριν, υπολείπεται κατά µια δεκαετία περίπου τις άλλες 

ανεπτυγµένες βιολογικές αγορές, γεγονός που ενισχύεται από τα ιδιαίτερα 

χαµηλά επίπεδα κατανάλωσης συγκριτικά µε το µέγεθος παραγωγής. 

Επιπλέον, η υψηλή τιµή των βιολογικών προϊόντων αποτελεί 

ανασταλτικό παράγοντα για την αγορά τους (µολονότι το βιολογικό 

ελαιόλαδο εµφανίζει το τελευταίο διάστηµα τάσεις εξίσωσης µε αυτή του 

συµβατικού), όπως δηλώνεται από το 44,6% των αγοραστών, µεταξύ των 

οποίων προσδιορίζεται µια ξεχωριστή νησίδα «ευαίσθητων στην τιµή» 

καταναλωτών (Φωτόπουλος, Κρυστάλλης, 2002). 

  Σύµφωνα µε εκτιµήσεις, η εγχώρια κατανάλωση τυποποιηµένου 

βιολογικού ελαιόλαδου στη χώρα παρουσίασε αύξηση 22% την περίοδο του 

2006, ενώ ταυτόχρονα το µεγαλύτερο µέρος της ελληνικής παραγωγής, 

περίπου 70%, είχε προορισµό χώρες του εξωτερικού. 

 

Πίνακας 1.7 
Εγχώρια κατανάλωση βιολογικού ελαιολάδου 

Έτη 
Εγχώρια 

κατανάλωση 
(σε τόνους) 

1999 285 
2000 380 
2001 400 
2002 450 
2003 550 
2004 700 
2005 900 

Πηγή: ICAP 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΚΑΠ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο 

2.1. Κοινή Οργάνωση Αγοράς Ελαιολάδου στο πλαίσιο της  ΚΑΠ 

 

Η Κοινή οργάνωση της Αγοράς του ελαιολάδου, όπως και κάθε 

οργάνωση αγοράς φυτικών προϊόντων, αποτελεί το γενικό πλαίσιο 

λειτουργίας της αγοράς του προϊόντος. Τα µέτρα που καλείται να 

ακολουθήσει η Κοινή Οργάνωση Αγοράς για ένα συγκεκριµένο προϊόν κάθε 

φορά, είναι κοινά και υποχρεωτικά για όλα τα κράτη µέλη και 

αναθεωρούνται ανάλογα µε τους στόχους της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. 

Το ελαιόλαδο συγκαταλέγεται στην Κοινή Οργάνωση Αγοράς των 

λιπαρών ουσιών και διέπεται από τον βασικό κανονισµό 136/66/ΕΟΚ ο 

οποίος έχει υποστεί πολλές τροποποιήσεις. Η θέσπιση του παραπάνω 

κανονισµού το 1966 αποσκοπούσε στην συγκράτηση της τιµής που θα 

κατέβαλε ο καταναλωτής, ώστε να µην διευρύνεται η διαφορά µεταξύ της 

τιµής κάθε ανταγωνιστικού φυτικού ελαίου και αυτής του ελαιολάδου. Έτσι, η 

οργάνωση επιτρέπει τη σταθεροποίηση των τιµών και την εξασφάλιση 

δίκαιου βιοτικού επιπέδου στους αγρότες, καθορίζοντας τις λεπτοµέρειες 

εµπορικών συναλλαγών µε τις τρίτες χώρες. Από το 1992 και µετά, ο 

κανονισµός αφορά σχεδόν αποκλειστικώς τις ελιές και τα ελαιόλαδα. 

Μέχρι το 1998 το καθεστώς που ίσχυσε στην Κοινή Οργάνωση Αγοράς 

του ελαιολάδου, προέβλεπε τα εξής: 

 

 Μια ενδεικτική τιµή παραγωγού,  η οποία είναι θεσµική και 

αποφασίζεται από το Συµβούλιο των Υπουργών. Η τελευταία αντιστοιχεί 
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στην τιµή που ενώ καθιστά δυνατή την απορρόφηση του παραγόµενου 

ελαιολάδου από την αγορά, δεν θέτει σε κίνδυνο τη διατήρηση της 

προσφοράς και διασφαλίζει ένα δίκαιο εισόδηµα για τους παραγωγούς. 

 Μια τιµή παρέµβασης, στην οποία οι παραγωγοί µπορούν να 

διαθέσουν το ελαιόλαδο που παράγουν σε φορείς παρέµβασης. Στη συνέχεια, 

η δυνατότητα παράδοσης ελαιολάδου στην παρέµβαση περιορίσθηκε στους 

τέσσερις τελευταίους µήνες του έτους εµπορίας, δηλαδή από Ιούλιο έως και 

τον Οκτώβριο, ενώ η ελάχιστη ποσότητα παράδοσης στην παρέµβαση έπρεπε 

να υπερβαίνει τους 100 τόνους. Η ιδιωτική αποθεµατοποίηση ήταν επίσης 

δυνατή.  

 Μια τιµή κατωφλίου που ίσχυσε έως το 1995 και που στόχο είχε τον 

προσδιορισµό µιας µεταβλητής εισφοράς κατά την εισαγωγή, έτσι ώστε οι 

τιµές του εισαγόµενου ελαιολάδου να εξισώνονται µε την αντιπροσωπευτική 

τιµή στην κοινοτική αγορά. Μέσα στα πλαίσια της συµφωνίας της GATT η 

τιµή του κατωφλίου και κατά συνέπεια και η µεταβλητή εισφορά 

καταργήθηκαν και αντικαταστάθηκαν από ένα σταθερό εισαγωγικό τέλος, 

µειούµενο όµως σταδιακά από µια περίοδο αναφοράς (1986-1988) έως το 2001 

κατά 20%. 

 Επιδοτήσεις εξαγωγών (επιστροφές κατά την εξαγωγή),οι οποίες 

τέθηκαν υπό περιορισµό στα πλαίσια της Συµφωνίας για τη Γεωργία του 

Γύρου της Ουρουγουάης της GATT,σύµφωνα µε την οποία επιβλήθηκε η 

µείωση του όγκου των επιδοτούµενων εξαγωγών καθώς και η µείωση του 

ύψους της επιδότησης. 

 Ενίσχυση στην παραγωγή και στην κατανάλωση για την εξασφάλιση 

ικανοποιητικής τιµής από τον παραγωγό χωρίς να επηρεαστεί η τιµή 

διάθεσης του προϊόντος στην αγορά. Η πρώτη χορηγούνταν στους 

παραγωγούς µέσω των Οµάδων Παραγωγών ανά µονάδα παραγόµενου 

προϊόντος. Οι παραγωγοί µικρής κλίµακας που δεν παρήγαγαν περισσότερο 

από 500 κιλά εισέπρατταν κατ’ αποκοπή ενισχύσεις µε βάση την έκταση που 

καλλιεργούσαν και τη µέση απόδοση της περιοχής. Στους παραγωγούς µικρής 
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κλίµακας αντιστοιχούσε µόνο το 25% της συνολικής παραγωγής ελαιολάδου 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 Για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του ελαιολάδου, σε σχέση µε 

τα έλαια που παράγονται από ελαιούχους σπόρους, χορηγούνταν ενίσχυση 

στην κατανάλωση στους τυποποιητές για τυποποιηµένο ελαιόλαδο σε 

συσκευασίες µέχρι 5 λίτρων. Για τον έλεγχο των Οµάδων Παραγωγών και των 

εγκεκριµένων ελαιοτριβείων και για την αποφυγή παρατυπιών κατά την 

εφαρµογή των κοινοτικών κανόνων, έχουν συσταθεί και έχουν 

χρησιµοποιηθεί για τη λειτουργία τους Οργανισµοί ελέγχου Ελαιολάδου σε 

κάθε παραγωγό χώρα. 

 Με τα µέτρα σταθεροποίησης του 1998 ορίστηκε µέγιστη εγγυηµένη 

ποσότητα (ΜΕΠ) για το ελαιόλαδο στο επίπεδο των 1.350.000 τόνων. Όταν η 

πραγµατική παραγωγή ήταν µικρότερη από το όριο αυτό, η διαφορά 

µεταφέρονταν στο επόµενο έτος και η ενίσχυση στην παραγωγή παρέµενε 

ολόκληρη. Κάθε φορά που η πραγµατική παραγωγή ήταν µεγαλύτερη, 

επιβάλλονταν ανάλογη µείωση της ενίσχυσης στην παραγωγή. 

 Ειδικά µέτρα για την τόνωση επιτραπέζιων ελιών και για την 

εξοµάλυνση της προσφοράς µέσω της χρηµατοδότησης της ιδιωτικής 

αποθεµατοποίησης. 

Από το 1998 θεσπίστηκε ένα νέο αλλά µεταβατικό καθεστώς µε σκοπό να 

αντιµετωπισθούν διάφορες δυσλειτουργίες του συστήµατος πριν αυτό 

αναµορφωθεί ριζικά αργότερα. Τα µέτρα που υιοθετήθηκαν είχαν ως στόχο 

να καταστήσουν τον τοµέα πιο ανταγωνιστικό, να επιφέρουν µεγαλύτερη 

ισορροπία µεταξύ προσφοράς και ζήτησης, να βελτιώσουν την ποιότητα του 

ελαιολάδου, να απλουστεύσουν την ασκούµενη πολιτική για το προϊόν και να 

κάνουν πιο αποτελεσµατικούς τους ελέγχους για µεγαλύτερη διασφάλιση της 

νοµιµότητας. Το καθεστώς αυτό που εφαρµόσθηκε έως και την καλλιεργητική 

περίοδο 2004/2005, προέβλεπε: 
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 Την αύξηση της µέγιστης εγγυηµένης ποσότητας κατά 30% και 

περισσότερο, προκειµένου να ανέλθει σε 1.777.261 τόνους (διάγραµµα 2.1) για 

να ληφθεί υπόψη η ανάπτυξη της κοινοτικής και της διεθνούς αγοράς. 

 Την µείωση της ενίσχυσης στην παραγωγή κατά 5% από το 2002 και 

τον περιορισµό της µόνο στο ελαιόλαδο που παράγεται από ελαιώνες που 

έχουν φυτευτεί πριν το 1998 για την αποφυγή κερδοσκοπικών φυτεύσεων. Η 

µείωση της ενίσχυσης αντισταθµίζει τις πρόσθετες δαπάνες που θα 

αντιστοιχούσαν στην αύξηση της µέγιστης εγγυηµένης ποσότητας και που θα 

επιβάρυναν τον προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 Την κατανοµή της συνολικής µέγιστης εγγυηµένης ποσότητας σε 

εθνικές εγγυηµένες ποσότητες, µεταξύ των χωρών που παράγουν ελαιόλαδο, 

ώστε να είναι ευδιάκριτη η προέλευση της υπέρβασης και να γίνεται πιο 

εύκολα ο επιµερισµός της ευθύνης. Στην περίπτωση που ένα κράτος-µέλος δεν 

καλύπτει την εθνική του ποσότητα παρέχεται η δυνατότητα να µεταφερθεί το 

80% του ελλείµµατος στην ποσότητα που δικαιούται στο επόµενο έτος. Το 

υπόλοιπο 20% αναδιανέµεται στην τρέχουσα περίοδο εµπορίας στα κράτη-

µέλη που έχουν υπερβεί τη δική τους εγγυηµένη ποσότητα. Η µέγιστη 

εγγυηµένη ποσότητα για την Ελλάδα ορίσθηκε στο ύψος των 420 χιλιάδων 

τόνων περίπου. 

 Την κατάργηση της διαφορετικής µεταχείρισης των παραγωγών 

µικρής κλίµακας, ως προς την καταβολή σε αυτούς της ενίσχυσης στην 

παραγωγή, λόγω των δυσκολιών κατά την άσκηση των ελέγχων. 

 Την κατάργηση της ενίσχυσης στην κατανάλωση, διότι αµφισβητήθηκε 

η αποτελεσµατικότητα του µέτρου. Συγκεκριµένα, είχε παρατηρηθεί ότι η 

τελική επίπτωση στο επίπεδο της κατανάλωσης ήταν περιορισµένη και σε 

αναντιστοιχία µε το ύψος της επιδότησης αυτής. 

  Τη βελτίωση της ιδιωτικής αποθεµατοποίησης, µε πριµοδότηση, µε 

σκοπό τη σταθεροποίηση της αγοράς και την κατάργηση της παρέµβασης. 

 Τη βελτίωση των ελέγχων προκειµένου να εξασφαλισθούν αξιόπιστα 

στοιχεία για την παραγωγή ελαιολάδου και τον αριθµό των ελαιοδένδρων. 
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 Την ανάπτυξη, κατά την µεταβατική περίοδο, µιας ολοκληρωµένης 

στρατηγικής ποιότητας για την αύξηση της κατανάλωσης του ελαιολάδου 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε τρίτες χώρες. Η στρατηγική αυτή βασίστηκε 

στην ανάδειξη των ποιοτικών χαρακτηριστικών και των προτύπων 

παραγωγής των διαφόρων κατηγοριών ελαιολάδου. 

 
∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.1 

 
 

Με την ενδιάµεση αναθεώρηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής του 2003 

γίνεται η µετάβαση από το καθεστώς της στήριξης των προϊόντων στο 

καθεστώς της στήριξης των παραγωγών. Εισάγεται δηλαδή µια νέα, ενιαία 

ενίσχυση ανά γεωργική εκµετάλλευση. Η καλλιεργητική περίοδος 2004/2005 

ορίζεται ως η αφετηρία εφαρµογής της νέας πολιτικής. Τα κύρια οφέλη από 

την υπαγωγή του ελαιολάδου στο σύστηµα ενιαίας ενίσχυσης είναι ο 

καλύτερος προσανατολισµός στην αγορά, η σταθερή ενίσχυση για τους 

αγρότες και η ενίσχυση της θετικής εικόνας των ελαιώνων στο περιβάλλον και 

στο τοπίο σε ακόµη µεγαλύτερο βαθµό. Οι συνδεδεµένες µε την παραγωγή 

ενισχύσεις στον τοµέα του ελαιολάδου µετατρέπονται σε άµεση εισοδηµατική 

στήριξη µε τη µορφή της ενιαίας ενίσχυσης ανά εκµετάλλευση. Συγκεκριµένα: 
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 Τουλάχιστον το 60% των συνδεδεµένων µε την παραγωγή επιδοτήσεων 

που καταβλήθηκαν κατά την περίοδο αναφοράς 2000-2002 και αντιστοιχούν 

σε 2.3 δισεκατοµµύρια ευρώ το χρόνο, κατά µέσο όρο, στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση (15) µετατρέπονται σε δικαιώµατα για τους παραγωγούς, στα πλαίσια 

της εφαρµογής του µέτρου της ενιαίας ενίσχυσης ανά εκµετάλλευση και για 

εκµεταλλεύσεις µεγαλύτερες των 0,3 εκταρίων (3 στρεµµάτων). Για τον 

υπολογισµό της ενιαίας ενίσχυσης για κάθε ελαιοπαραγωγό ως περίοδος 

αναφοράς ορίζονται τα τέσσερα καλλιεργητικά έτη µεταξύ του 1999 και του 

2003. Από το έτος 2006 καταβάλλονται ενισχύσεις, πλήρως αποσυνδεδεµένες 

από το ύψος της παραγωγής και σε όλες τις ελαιοπαραγωγικές εκµεταλλεύσεις 

που έχουν µέγεθος µικρότερο των 0,3 εκταρίων. 

 Η διαχείριση του υπόλοιπου 40%των ενισχύσεων θα γίνεται από τα 

παράγωγα κράτη-µέλη προκειµένου αυτά να χορηγούν στους 

ελαιοπαραγωγούς µια πρόσθετη ενίσχυση υπό τη µορφή της στρεµµατικής 

ενίσχυσης για τους ελαιώνες. 

 Προκειµένου να διαφυλαχθεί η ευαίσθητη ισορροπία στην αγορά του 

ελαιολάδου το καθεστώς του ενιαίου πλαισίου θα περιορισθεί σε ελαιώνες που 

είχαν φυτευτεί πριν το 1998 καθώς και σε νέες φυτεύσεις που 

πραγµατοποιήθηκαν στα πλαίσια της εφαρµογής εγκεκριµένων από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση προγραµµάτων αναδιάρθρωσης (Παπαγεωργίου, Σπάθης, 

2005). 

Σε ό,τι αφορά τις συναλλαγές µε τρίτες χώρες προβλέπεται ότι 

απαγορεύονται κατά κανόνα η επιβολή οποιασδήποτε επιβάρυνσης 

αποτελέσµατος ισοδύναµου µε δασµό, καθώς και η εφαρµογή οποιουδήποτε 

ποσοτικού περιορισµού στις εισαγωγές ή µέτρων ισοδύναµου αποτελέσµατος. 

Ακόµη, σε περίπτωση που οι εισαγωγές του ελαιολάδου µπορεί να 

απειλήσουν µε σοβαρές διαταραχές την κοινοτική αγορά, προβλέπεται 

δυνατότητα εφαρµογής µέτρων διασφάλισης, τηρουµένων των διεθνών 

υποχρεώσεων της Κοινότητας. Τα κράτη µέλη δεν επιτρέπεται να 
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προσαυξήσουν τις τιµές των άλλων φυτικών ελαίων σε σχέση µε την τιµή του 

ελαιόλαδου ώστε να διευκολύνουν τη διάθεση της παραγωγής ελαιόλαδου. 

   2.2. Θεσµικό Πλαίσιο της Βιολογικής Γεωργίας-Βιολογικό 

Ελαιόλαδο 

 

Με τη θέσπιση του Καν. (ΕΟΚ) 2092/91 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περί του 

βιολογικού τρόπου παραγωγής γεωργικών προϊόντων και των σχετικών 

ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα και στα είδη διατροφής τον Ιούνιο του 1991, 

δηµιουργείται ένα κοινοτικό πλαίσιο το οποίο ορίζει λεπτοµερώς τις 

απαιτήσεις, προκειµένου ένα γεωργικό προϊόν ή ένα τρόφιµο να µπορεί να 

φέρει µια ένδειξη στον τρόπο βιολογικής παραγωγής. Ο Κανονισµός αυτός 

συµπληρώθηκε επανειληµµένα µε µια σειρά τροποποιήσεων. Από αυτές αξίζει 

να αναφερθούµε κυρίως στον Καν. (ΕΚ) 331/2000, ο οποίος  δηµιουργεί το 

λογότυπο των βιολογικών προϊόντων, στόχος του οποίου είναι να αυξήσει 

την αξιοπιστία τους στα µάτια των καταναλωτών και να βελτιώσει τον 

εντοπισµό τους στην αγορά. 

Ο Κανονισµός (ΕΟΚ) 2092/91 εφαρµόζεται στα φυτικά προϊόντα  που 

δεν έχουν µεταποιηθεί, στα µεταποιηµένα γεωργικά προϊόντα τα οποία 

προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση (όπως το βιολογικό ελαιόλαδο) 

καθώς και στις ζωοτροφές και τα οποία φέρουν στην ετικέτα, τη διαφήµιση ή 

τα εµπορικά έγγραφα ,τις ενδείξεις, που είναι σε χρήση σε κάθε κράτος-µέλος 

και οι οποίες αναφέρουν στον αγοραστή ότι το εν λόγω προϊόν παρήχθη 

σύµφωνα µε τον τρόπο βιολογικής παραγωγής που ορίζεται στον Κανονισµό. 

Συγκεκριµένα, για την µεταποίηση των βιολογικών γεωργικών 

προϊόντων ο παραπάνω Κανονισµός περιορίζει αλλά δεν αποκλείει τελείως 

τα συστατικά µη γεωργικής προέλευσης (τις προσθετικές ουσίες, τα αρώµατα, 

το αλατόνερο, τα παρασκευάσµατα µε βάση µικροοργανισµούς και τα 

ορυκτά) καθώς και τα τεχνολογικά βοηθητικά, που αποδεικνύονται 

απαραίτητα για την παρασκευή τροφίµων µε βάση γεωργικά προϊόντα 

βιολογικής προέλευσης.  
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Η Κοινοτική Νοµοθεσία καθορίζει µια ισορροπία ανάµεσα στη ζήτηση 

των καταναλωτών σε προϊόντα όσο το δυνατόν περισσότερο φυσικά και την 

αναγκαιότητα να ληφθεί υπόψη συγχρόνως η ανάγκη ενός αρκετά ευρέως 

φάσµατος τροφίµων τα οποία παρουσιάζονται µε την ονοµασία «βιολογικά» 

καθώς και τεχνολογικούς καταναγκασµούς που ιδιάζουν στη δραστηριότητα 

της µεταποίησης. 

Εκτός από τους περιορισµούς αυτούς, το άρθρο 5 απαγορεύει την 

προσφυγή σε οργανισµούς γενικά τροποποιηµένους και επεξεργασίες µε 

ιόντα. Επιπλέον, η συνακόλουθη χρησιµοποίηση του ιδίου τύπου συστατικού 

αλλά το οποίο έχει προέλθει από τρόπο βιολογικής παραγωγής και από έναν 

τρόπο συµβατικής παραγωγής απαγορεύεται και αυτό προκειµένου να 

αποφευχθεί κάθε κίνδυνος απάτης. 

Τέλος, η χρησιµοποίηση γεωργικών συστατικών συµβατικής προελεύσεως 

περιορίζεται σε ορισµένα εκατοστιαία ποσοστά και µε δεδοµένο ότι το 

αντίστοιχο συστατικό δεν είναι διαθέσιµο σε βιολογική εργασία. 

Στις 12 Ιουνίου 2007, οι υπουργοί Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

κατέληξαν σε πολιτική συµφωνία σχετικά µε τον νέο Κανονισµό για την 

βιολογική γεωργία, ο οποίος θα τεθεί σε εφαρµογή από την 1η Ιανουαρίου 

2009. Με τον παρόν κανονισµό καταργείται ο παλαιός κανονισµός 2092/91. 

Κοινοτικός λογότυπος προϊόντων βιολογικής παραγωγής 

 
Στις νέες διατάξεις του Κανονισµού 834/2007 καθορίζεται ένα πλήρες 

σύνολο στόχων, βασικών αρχών και κανόνων για τη βιολογική παραγωγή 

και περιλαµβάνεται ένα νέο πάγιο καθεστώς για τις εισαγωγές και ένα 

συνεκτικότερο καθεστώς ελέγχου. Η χρήση του κοινοτικού λογότυπου 
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βιολογικής παραγωγής θα είναι υποχρεωτική, θα επιτρέπεται όµως να 

χρησιµοποιούνται και εθνικά ή ιδιωτικά λογότυπα.  

Προς ενηµέρωση των καταναλωτών θα πρέπει να αναγράφεται ο τόπος 

παραγωγής των προϊόντων. Τα τρόφιµα θα επιτρέπεται να φέρουν το 

λογότυπο βιολογικής παραγωγής µόνον εφόσον τουλάχιστον το 95% των 

συστατικών τους είναι βιολογικά. Βιολογικά συστατικά θα επιτρέπεται επίσης 

να αναγράφονται και στα µη βιολογικά προϊόντα, µόνον όµως στον 

κατάλογο συστατικών. Θα συνεχιστεί η απαγόρευση χρήσης γενετικώς 

τροποποιηµένων οργανισµών (ΓΤΟ). Θα καταστεί πλέον σαφές ότι ισχύει και 

για τα βιολογικά προϊόντα το γενικό όριο 0,9% για την τυχαία παρουσία 

εγκεκριµένων ΓΤΟ. ∆εν θα τροποποιηθεί ο κατάλογος των εγκεκριµένων 

ουσιών για τη βιολογική γεωργία. Ως δεύτερο τµήµα αυτής της αναθεώρησης, 

και µε βάση αυτό το νέο κανονισµό, οι ισχύοντες αυστηροί λεπτοµερείς 

κανόνες θα µεταφερθούν από τον προγενέστερο στο νέο κανονισµό. 

Αναλυτικότερα, µε τον νέο κανονισµό προβλέπεται ότι: 

 Θα ορίζονται σαφέστερα οι στόχοι, οι βασικές αρχές και οι κανόνες για 

τη βιολογική γεωργία, ενώ παράλληλα θα παρέχεται ευελιξία ώστε να 

λαµβάνονται υπόψη οι τοπικές συνθήκες και τα στάδια ανάπτυξης. 

 Θα εξασφαλίζεται ότι οι στόχοι και οι βασικές αρχές εφαρµόζονται 

κατά τον ίδιο τρόπο σε όλα τα στάδια της βιολογικής ζωικής ή φυτικής 

παραγωγής. 

 Θα καταστούν σαφέστεροι οι κανόνες για τους ΓΤΟ, συγκεκριµένα 

προβλέπεται ότι θα συνεχιστεί η αυστηρή απαγόρευση χρήσης προϊόντων 

ΓΤΟ στη βιολογική παραγωγή και ότι το γενικό όριο 0,9% τυχαίας παρουσίας 

εγκεκριµένων ΓΤΟ ισχύει και για τα βιολογικά τρόφιµα. 

 Θα καλυφθεί το υφιστάµενο νοµικό κενό που έχει ως αποτέλεσµα να 

µην απαγορεύεται η πώληση ως βιολογικών των προϊόντων µε ακούσια 

παρουσία ΓΤΟ άνω του ορίου 0,9%. 

 Θα καταστεί υποχρεωτικό το λογότυπο Ε.Ε. για βιολογικά προϊόντα 

από την Ε.Ε., αλλά θα επιτραπεί να συνοδεύεται από εθνικά ή ιδιωτικά 
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λογότυπα, ούτως ώστε να προωθηθεί η «ενιαία αντίληψη» της βιολογικής 

παραγωγής. 

 ∆εν θα απαγορεύονται αυστηρότερα ιδιωτικά πρότυπα. 

 Θα εξασφαλιστεί ότι θα επιτρέπεται να επισηµαίνονται ως βιολογικά 

µόνο τα τρόφιµα που περιέχουν βιολογικά συστατικά τουλάχιστον 95%, 

 Θα επιτρέπεται να αναφέρονται τα βιολογικά συστατικά των µη 

βιολογικών προϊόντων µόνον στον κατάλογο συστατικών. 

 ∆εν θα καλύπτεται ο κλάδος των εστιατορίων και των κυλικείων, αλλά 

θα επιτρέπεται στα κράτη µέλη, εφόσον το επιθυµούν, να προβαίνουν σε 

κανονιστικές ρυθµίσεις στον κλάδο αυτό, εν αναµονή της αναθεώρησης σε 

επίπεδο Ε.Ε., το 2011. 

 Θα ενισχυθούν οι έλεγχοι που βασίζονται στην εκτίµηση των κινδύνων 

και θα βελτιωθεί το σύστηµα ελέγχων µε την ευθυγράµµισή του προς το 

σύστηµα της Ε.Ε. για τον επίσηµο έλεγχο των τροφίµων και των ζωοτροφών 

που εφαρµόζεται. 

 Σε όλα τα τρόφιµα και ζωοτροφές, διατηρώντας ωστόσο τους 

ιδιαίτερους ελέγχους που εφαρµόζονται στη βιολογική παραγωγή, θα 

καθοριστεί νέο πάγιο καθεστώς για τις εισαγωγές, που θα επιτρέπει στις 

τρίτες χώρες να εξάγουν στην αγορά της Ε.Ε. υπό τις ίδιες ή ισοδύναµες 

συνθήκες µε τους παραγωγούς της Ε.Ε. 

 Θα απαιτείται η ένδειξη του τόπου παραγωγής των προϊόντων, 

συµπεριλαµβανοµένων των εισαγόµενων προϊόντων που θα φέρουν το 

λογότυπο Ε.Ε. 

 ∆εν θα τροποποιηθεί ο κατάλογος επιτρεποµένων ουσιών για την 

βιολογική παραγωγή και θα απαιτείται η δηµοσίευση των αιτήσεων έγκρισης 

νέων ουσιών και κεντρικό σύστηµα για την λήψη αποφάσεων σχετικά µε 

εξαιρέσεις. 

 Εξασφαλίζεται η βάση για τη µεταφορά των λεπτοµερών διατάξεων 

από τον προγενέστερο στο νέο κανονισµό, µεταξύ των οποίων 

περιλαµβάνονται κατάλογοι ουσιών, κανόνες ελέγχου και άλλες λεπτοµερείς 

διατάξεις. 



63 
 

Σε ό,τι αφορά την παραγωγή µεταποιηµένων βιολογικών προϊόντων, 

βάσει του καινούργιου Κανονισµού αυτή βασίζεται στις ακόλουθες ειδικές 

αρχές: 

 

 Παραγωγή βιολογικών τροφίµων από βιολογικά γεωργικά συστατικά, 

εκτός από τις περιπτώσεις που κάποιο συστατικό δεν είναι διαθέσιµο στο 

εµπόριο υπό µορφή βιολογικού προϊόντος. 

 Περιορισµός της χρήσης πρόσθετων υλών τροφίµων, µη βιολογικών 

συστατικών που έχουν κυρίως τεχνολογικές λειτουργίες και λειτουργίες επί 

των αισθήσεων καθώς και µικροθρεπτικών στοιχείων και βοηθητικών µέσων 

επεξεργασίας, προκειµένου να χρησιµοποιούνται στον ελάχιστο δυνατό 

βαθµό και µόνον όταν υφίσταται ουσιώδης τεχνολογική ανάγκη ή για 

συγκεκριµένους διατροφικούς σκοπούς. 

 Αποκλεισµός ουσιών και µεθόδων µεταποίησης που µπορούν να 

παραπλανήσουν ως προς την πραγµατική φύση του προϊόντος. 

 Προσοχή στη µεταποίηση των τροφίµων, κατά προτίµηση 

χρησιµοποιώντας βιολογικές, µηχανικές και φυσικές µεθόδους. 

 

Βάσει της τελευταίας ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, στο 

Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013  «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» 

στα πλαίσια του ∆’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, προβλέπεται µια 

θεαµατική και δραστική µείωση των επιδοτήσεων έναντι των αισιόδοξων 

προβλέψεων για αύξηση των µέτρων στήριξης στη βιολογική γεωργία ή  έστω 

της διατήρησης των µέχρι τώρα ενισχύσεων. 

Με τα προτεινόµενα µέτρα που προβλέπει το συγκεκριµένο πρόγραµµα, 

όχι απλώς σταµατάει η στήριξη και η ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας 

αλλά υπονοµεύεται η ίδια η ύπαρξή της. Από τις µέχρι τώρα διαβουλεύσεις 

και συσκέψεις των συντελεστών και φορέων του χώρου που έχουν 

πραγµατοποιηθεί, προκύπτει ως κοινή διαπίστωση όλων, εκτός από την 

ανησυχία και την απογοήτευσή τους για την µελλοντική πορεία του κλάδου, 
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η θέληση τους να προχωρήσουν σε  κινήσεις που θα αποτρέψουν την 

εφαρµογή των παραπάνω προτεινόµενων µέτρων.  

 
Πίνακας 2.1 

Συγκριτικός πίνακας των ισχυόντων επιδοτήσεων 
µε τις προτεινόµενες τιµές για το 2008 

 

Καλλιέργεια 
2004-
2006 

€/στρ. 

2008-
2013 

€/στρ. 

Ποσοστιαία 
µεταβολή 

(%)  

Eλαιώνες ελαιοπαραγωγής 72,2 41,1 -43 

Ελαιώνες για επιτραπέζια ελιά 90 7,2 -92 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ 
 

3.1. Εξαγωγές και ελληνικό ελαιόλαδο 

Μέσα σε µια έντονα ανταγωνιστική αγορά παραγωγής ελαιολάδου, η 

Ελλάδα παραµένει µια από τις µεγαλύτερες εξαγωγικές χώρες σε ελαιόλαδο 

κατέχοντας την τρίτη θέση στην παραγωγή ελαιολάδου και ελιάς, εξάγοντας 

πάνω από το 80% του ελαιολάδου της στην ΕΕ. Το ελαιόλαδο αποτελεί για 

την Ελλάδα το δεύτερο κατά αξία εξαγώγιµο προϊόν και το πρώτο αγροτικό.  

Σύµφωνα µε τις έρευνες αγοράς ελαιολάδου των Γραφείων Οικονοµικών 

και Εµπορικών Υποθέσεων, το ελληνικό επώνυµο ελαιόλαδο δεν έχει 

ικανοποιητική επώνυµη παρουσία στις ξένες αγορές καθώς οι ποσότητες που 

εξάγουµε είναι πολύ µικρές (το µερίδιο του επώνυµου ελληνικού ελαιολάδου 

στην παγκόσµια αγορά του προϊόντος  δεν ξεπερνά το 2,9% ), και το 

µεγαλύτερο µέρος της παραγωγής εξάγεται σε χύµα µορφή µε κύριο αποδέκτη 

την Ιταλία. Από εκεί συσκευάζεται και επανεξάγεται µε ιταλική ετικέτα 

έχοντας ενσωµατώσει σηµαντική υπεραξία. Υπολογίζεται ότι περί τους 

150.000 τόνους (περίπου το 13,8% του συνόλου των εξαγωγών του ελληνικού 

ελαιολάδου) εξάγονται σε µορφή χύµα ενώ σε τυποποιηµένο µόλις 10.000 

τόνοι (αντιστοιχούν περίπου στο 2,5% της εγχώριας παραγωγής). 

Το τελευταίο διάστηµα όµως η ζήτηση τυποποιηµένου ελαιόλαδου από 

τους καταναλωτές της Ιταλίας έχει σηµειώσει πτώση της τάξεως του 15%, 

γεγονός που κάνει τους τυποποιητές ιδιαιτέρως επιφυλακτικούς ως προς τις 

νέες παραλαβές. Πτώση της κατανάλωσης παρατηρείται και στην Ισπανία. Η 

µείωση της ζήτησης ελληνικού ελαιόλαδου από την Ιταλία, φαίνεται να 

επηρεάζεται και από τη νόµιµη εισαγωγή ποσότητας ελαιολάδου από τρίτες 



66 
 

χώρες (όπως η Τυνησία), οι οποίες προσφέρουν το προϊόν σε πιο 

ανταγωνιστικές τιµές. Και η πτώση αυτή αποδίδεται στην µείωση των 

πραγµατικών εισοδηµάτων των Ευρωπαίων καταναλωτών. Παράλληλα, η 

ισοτιµία ευρώ δολαρίου έχει καταστήσει πολύ ακριβό το ελαιόλαδο στην 

Αµερική, µε αποτέλεσµα να έχουν µειωθεί οι εξαγωγές στη συγκεκριµένη 

χώρα. 

Οι ελληνικές εταιρίες εµπορίας ελαιολάδου (µε διεθνή κριτήρια) είναι 

πολύ µικρές σε µέγεθος ώστε να διαθέτουν ισχυρές προσβάσεις στα ξένα 

δίκτυα διανοµής. Επιπλέον, το ελληνικό ελαιόλαδο είναι κατά κανόνα 

ακριβότερο στις διεθνείς αγορές από το ιταλικό και κυρίως από το ισπανικό, 

γεγονός που δυσκολεύει την πρόσβαση του στις αγορές του εξωτερικού. 

Ωστόσο, η υψηλή τιµή του αντανακλά και την υψηλή ποιότητά του, αφού το 

65-80% του ελληνικού ελαιολάδου ανήκει στην ποιοτική κατηγορία του 

Εξαιρετικού Παρθένου ελαιολάδου που είναι και η εκλεκτότερη ποιοτική 

κατηγορία. Μάλιστα, η Ελλάδα παράγει το υψηλότερο ποσοστό εξαιρετικού 

παρθένου ελαιολάδου παγκοσµίως, σε σχέση µε το σύνολο της παραγωγής της. 

Επειδή η ποιότητα δεν είναι µετρήσιµη και εποµένως αντιληπτή από τους 

ξένους καταναλωτές, προτιµούν το ιταλικό ως καλύτερο και πιο οικονοµικό. 

Όµως, παρά το γεγονός ότι η µέση τιµή ανά λίτρο έχει αυξηθεί κατά 18% 

περίπου, οι εξαγωγές τυποποιηµένου ελαιολάδου τα τελευταία χρόνια 

ακολουθούν σταθερή ανοδική πορεία. Στις βασικότερες χώρες προορισµού 

του ελληνικού ελαιολάδου, όπως για παράδειγµα οι ΗΠΑ, η Γερµανία, ο 

Καναδάς και η Μεγάλη Βρετανία, το ποσοστό αύξησης των ετήσιων 

εξαγωγών ελαιολάδου τα τελευταία δύο χρόνια αγγίζει κατά µέσο όρο το 20%. 

Ποσοστιαία τη µεγαλύτερη αύξηση εισαγωγών ελληνικού ελαιολάδου 

εµφανίζουν η Γαλλία (80%), η ∆ανία (78%), η Γερµανία (71%) και οι ΗΠΑ 

(43%). 

Σε αντίθεση µε την Ελλάδα οι ανταγωνίστριες χώρες έχουν σε µεγάλο 

βαθµό επιτύχει να έχουν µία σαφή εικόνα των στοιχείων και δοµών του 

εθνικού τους ελαιοκοµικού κλάδου, εκµεταλλεύονται εδώ και χρόνια µε 

γνώση και ακρίβεια την τεχνολογία, χειρίζονται µε ευελιξία την κοινοτική 
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νοµοθεσία και ενεργοποιούν όλες τις δυνατότητες που τους παρέχει το 

∆ιεθνές Συµβούλιο Ελαιολάδου ενώ ταυτόχρονα κρατικοί φορείς στηρίζουν 

παντοιοτρόπως, µε κανονικότητα και διάρκεια την ανάπτυξη του τοµέα σε 

θέµατα ποιότητας, διακίνησης και προώθησης. 

 

3.2. Εξαγωγές και ελληνικό βιολογικό ελαιόλαδο 

Μέσα στα πλαίσια της αυξηµένης ευαισθητοποίησης των καταναλωτών 

γύρω από τα περιβαντολλογικά προβλήµατα που απασχολούν την 

ανθρωπότητα και την  ασφάλεια των τροφίµων, τα τελευταία χρόνια 

παρατηρείται µια γενικότερη αύξηση στη ζήτηση των βιολογικών προϊόντων 

και ειδικότερα στο βιολογικό ελαιόλαδο.  

Σύµφωνα µε εκτιµήσεις αγοράς της ICAP, το µεγαλύτερο ποσοστό του 

παραγόµενου ελληνικού βιολογικού ελαιολάδου εξάγεται (71-73% ετησίως), 

καθώς η εγχώρια παραγωγή υπερκαλύπτει προσωρινά την αντίστοιχη ζήτηση. 

Αρκετές εταιρίες παρασκευής βιολογικού ελαιολάδου έχουν αποκλειστικά 

εξαγωγικό προσανατολισµό, καθώς τα επώνυµα βιολογικά προϊόντα είναι 

περισσότερο ανταγωνιστικά και επιτυγχάνουν υψηλότερες τιµές στις διεθνής 

αγορές. Οι κυριότερες χώρες προορισµού των εξαγωγών του ελληνικού 

βιολογικού ελαιολάδου είναι αυτές της ∆υτικής και Βόρειας Ευρώπης και της 

Βόρειας Αµερικής, ενώ τα τελευταία χρόνια παρατηρείται και µια αύξηση του 

ενδιαφέροντος της Ιαπωνίας για το ελληνικό βιολογικό ελαιόλαδο.  

Ωστόσο, θα πρέπει να επισηµάνουµε εδώ ότι µολονότι το µεγαλύτερο 

µέρος των βιοκαλλιεργητών ασχολείται µε  την ελαιοκαλλιέργεια, στην οποία 

η Ελλάδα εµφανίζει συγκριτικό πλεονέκτηµα εξαιτίας του υψηλού ποσοστού 

εξαιρετικού παρθένου που παράγει και µάλιστα σε ένα προϊόν µε έντονο 

εξαγωγικό χαρακτήρα, οι εξαγόµενες ποσότητες του ελληνικού βιολογικού  

ελαιολάδου είναι πολύ µικρές συγκριτικά µε τις ανταγωνίστριες χώρες. 

Επιπλέον, η έλλειψη επίσηµων στατιστικών στοιχείων γύρω από τα βιολογικά 

προϊόντα (και κατά προέκταση το βιολογικό ελαιόλαδο) από τους αρµόδιους 

φορείς, δυσχεραίνει την εξαγωγή συµπερασµάτων και την καλύτερη 

αξιοποίησή του τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσµιο επίπεδο.  
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3.3. Εξελίξεις στη διεθνή αγορά ελαιολάδου 

Οι εξελίξεις που λαµβάνουν χώρα στη διεθνή αγορά είναι αφενός µια 

συνεχής αύξηση της δηµοτικότητας και της κατανάλωσης ελαιολάδου, κυρίως 

σαν συνέπεια της διαπίστωσης των ευεργετικών του ιδιοτήτων στην υγεία  και 

της προτίµησης των καταναλωτών για τις γεύσεις της µεσογειακής διατροφής, 

και αφετέρου οι νέες προοπτικές που διαγράφονται από την εµφάνιση των 

νέων µεγάλων αγορών στις ταχέως αναπτυσσόµενες (πρώην σοσιαλιστικές) 

χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και της Ασίας.  

Στο σχήµα 3.1 παρουσιάζονται οι κύριες ελαιοπαραγωγικές χώρες (και τα 

ποσοστά συµµετοχής τους στη παγκόσµια παραγωγή) που συγκεντρώνουν το 

90% της παγκόσµιας παραγωγής ελαιολάδου και που εντοπίζονται στην 

Μεσόγειο. Αυτές είναι: η Ισπανία (Spain), η Ιταλία (Italy), η Ελλάδα ( Greece), 

η Τυνησία (Tunisia) , η Τουρκία (Turkey), η Συρία (Syria), το Μαρόκο 

(Morocco) και η Πορτογαλία (Portugal). 

 
Σχήµα 3.1 

 
Κύριες ελαιοπαραγωγικές χώρες του κόσµου 
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Οι Ηνωµένες Πολιτείες, η Αυστραλία, η Ιαπωνία, ο Καναδάς και η 

Βραζιλία απορροφούν σχεδόν όλες τις εξαγωγές της ΕΕ. Σε αυτές τις αγορές, η 

θέση του Ευρωπαϊκού ελαιολάδου έχει βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια και σε 

µερικές περιπτώσεις έχει επιτύχει διείσδυση στην αγορά µεγαλύτερη από 90% 

(85% στη Βραζιλία). Μολονότι η ΕΕ είναι εξαγωγέας ελαιολάδου, αποτελεί 

ταυτόχρονα και έναν από τους κυριότερους εισαγωγείς. Έτσι, η Ιταλία 

πραγµατοποιεί σχεδόν όλες τις εισαγωγές της ΕΕ. Οι εισαγωγές της Ελλάδας, 

Πορτογαλίας και Γαλλίας είναι σχεδόν αµελητέες, ενώ εκείνες της Ισπανίας - 

αρκετά µέτριες από άποψη όγκου – παρουσιάζουν µείωση τα τελευταία 

χρόνια. Ωστόσο, το εµπορικό ισοζύγιο της είναι θετικό (κυριαρχούν οι 

εξαγωγές). 

Σύµφωνα µε στοιχεία του ∆ιεθνούς Συµβουλίου Ελαιολάδου, προκύπτει 

ότι η παγκόσµια παραγωγή ελαιολάδου εµφανίζει αυξητικές τάσεις την 

τελευταία δεκαετία. Παράλληλα, οι κύριες ελαιοπαραγωγές χώρες της ΕΕ 

έχουν αναβαθµίσει τις βιοµηχανίες τους, συγκεντρώνοντας την παραγωγή σε 

µεγαλύτερους ελαιώνες κοντά στις µονάδες επεξεργασίας. Αυτό παρατηρείται 

κυρίως στην Ισπανία και σε µικρότερο βαθµό στην Ελλάδα και την Ιταλία. 

Ωστόσο, το  ∆ιεθνές Συµβούλιο Ελαιολάδου έχει προτείνει να µειωθεί το 

ποσοστό των νέων καλλιεργούµενων εκτάσεων µετά το έτος 2005, για την 

αποφυγή παγκόσµιου πλεονάσµατος ελαιολάδου.  

Αν και το ελαιόλαδο αποτελεί το 3% περίπου της παγκόσµιας αγοράς 

ελαίων, έχει διαδραµατίσει παραδοσιακά σηµαντικό ρόλο στις χώρες όπου 

παράγεται. Η Ισπανία, η Ιταλία και η Ελλάδα είναι οι παγκόσµιοι ηγέτες στην 

παραγωγή και εξαγωγή ελαιολάδου, αντιπροσωπεύοντας συνολικά σχεδόν τα 

τρία τέταρτα της παγκόσµιας παραγωγής κατά το 2001. Η Ιταλία και η 

Ισπανία είναι κυρίαρχοι στις εξαγωγές ελαιολάδου προς τις περισσότερες 

χώρες. Tο ιταλικό ελαιόλαδο κατέχει την πρώτη θέση και δεύτερο έρχεται το 

ισπανικό µε αυξητικές τάσεις.  

Στον τοµέα του ανταγωνισµού φαίνεται ότι η Ιταλία χάνει σταδιακά 

έδαφος στις ξένες αγορές από την Ισπανία που διαθέτει την µεγαλύτερη 

παραγωγή παγκοσµίως. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται, αφενός στην απότοµη 
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αύξηση της ισπανικής παραγωγής την προηγούµενη δεκαετία και αφετέρου 

στην απόκτηση µεγαλύτερης πρόσβασης στα µεγάλα δίκτυα εµπορίας 

ελαιολάδου στο εξωτερικό. Οι ενέργειες του Ισπανικού οργανισµού εξαγωγών 

είναι ιδιαίτερα επιτυχηµένες και τα προγράµµατά τους πραγµατοποιούνται 

πάνω από δέκα χρόνια χωρίς καµία διακοπή.  

Το ενδιαφέρον για την ελαιοπαραγωγή µε σκοπό τη µείωση των 

εισαγωγών και ανάπτυξη του εµπορίου αυξάνει συνεχώς, δεδοµένου ότι η 

ζήτηση για την ελιά και τα προϊόντα της παρουσιάζει συνεχώς αύξηση. Για το 

λόγο αυτό παρατηρείται µια τάση αύξησης της παραγωγής σε νέες χώρες 

εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Το φαινόµενο αυτό γίνεται ήδη αισθητό και µπορούµε να διακρίνουµε 

δύο κατηγορίες χωρών που εµφανίζονται σιγά σιγά στο προσκήνιο. Η µια 

κατηγορία αφορά στις χώρες της Βορείου Αφρικής και της Ανατολικής 

Μεσογείου (Τουρκία, Αίγυπτος, Συρία, Τυνησία, Αλγερία κλπ) και η άλλη 

κατηγορία αφορά στις υπερπόντιες χώρες του νέου κόσµου που έχουν κλίµα 

κατάλληλο. Πρόκειται για τις ίδιες χώρες που προ δεκαετίας άρχισαν τη 

συστηµατική καλλιέργεια της αµπέλου και σήµερα παράγουν κρασιά αρίστης 

ποιότητας απειλώντας άµεσα την πρωτοκαθεδρία της Ευρώπης στο προϊόν 

αυτό (Καλιφόρνια, Αυστραλία, Νότια Αφρική, Νότια Αµερική κλπ). 

∆υναµικά στο χώρο της ελαιοκαλλιέργειας έχουν εισέλθει και χώρες όπως η 

Αργεντινή και η Νέα Ζηλανδία. Επίσης θα πρέπει να λάβουµε υπόψη και τις 

προσπάθειες για καλλιέργεια της ελιάς και στις µεγάλες ασιατικές χώρες όπως 

η Κίνα, το Πακιστάν και ενδεχοµένως η Ινδία. 

Η αγορά των χωρών που καταναλώνουν ελαιόλαδο χωρίς να είναι 

ταυτόχρονα ελαιοπαραγωγές χώρες, απορροφά περίπου 200.000 τόνους 

ετησίως και παρουσιάζει αρκετές ιδιαιτερότητες όπως: 

 

 Αραβικές χώρες 

Είναι παραδοσιακοί καταναλωτές ελαιολάδου, κάποιες µάλιστα έχουν 

επίσης και δική τους παραγωγή. Η τιµή αποτελεί ένα πολύ σηµαντικό 

παράγοντα για την επιλογή του προϊόντος. Η αγορά αυτή θεωρείται στάσιµη. 
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 Λατινική Αµερική 

Η Αργεντινή είναι σηµαντική παραγωγός χώρα. Η τιµή είναι σηµαντικός 

παράγοντας για τις χώρες αυτές. Οι εισαγωγές είναι υπό διοικητικό έλεγχο 

και αναστέλλονται συχνά λόγω των προβληµάτων του ισοζυγίου πληρωµών. 

 

 Ανατολική Ευρώπη 

Στο παρελθόν το εµπόριο ελαιολάδου ελεγχόταν από τις κοµµουνιστικές 

κυβερνήσεις. Στο άµεσο µέλλον, το ελαιόλαδο θα διακινείται ως 

ανθρωπιστική βοήθεια και θα διανέµεται στις εταιρίες που προσφέρουν τη 

χαµηλότερη τιµή. 

 

 Βιοµηχανικές δυτικές χώρες. 

Οι χώρες αυτές αποτελούν ελπιδοφόρο και ανερχόµενη αγορά. 
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3.4. Μεθοδολογία ανάλυσης του εξωτερικού εµπορίου του  

ελαιολάδου 

 

Στο κεφάλαιο αυτό θα εξετασθεί η διαχρονική εξέλιξη του εξωτερικού 

εµπορίου του ελληνικού ελαιολάδου µε τη βοήθεια συγκεκριµένων δεικτών 

εξαγωγών. 

Το διεθνές εµπόριο διακρίνεται σε διακλαδικό (inter-industry) και 

ενδοκλαδικό (intra-industry). Το διακλαδικό εµπόριο αφορά το εµπόριο 

αγαθών διαφόρων κλάδων παραγωγής, ενώ το ενδοκλαδικό το εµπόριο 

«διπλής κατεύθυνσης» δηλαδή την ανταλλαγή µεταξύ χωρών των ίδιων ή 

πολύ οµοίων αγαθών. Στην πράξη φαίνεται ότι µεγάλο µέρος της διεθνούς 

ανταλλαγής πραγµατοποιείται µε προϊόντα από τον ίδιο κλάδο (ενδοκλαδικό 

εµπόριο). 
Το διακλαδικό εµπόριο συχνά αναφέρεται και ως καθαρό εµπόριο, καθώς 

αποτελεί τη διαφορά µεταξύ εξαγωγών και εισαγωγών. Έτσι, αν οι εξαγωγές 

είναι µεγαλύτερες από τις εισαγωγές έχουµε θετικό καθαρό εµπόριο και 

αρνητικό στην αντίθετη περίπτωση. Για τον προσδιορισµό του ενδοκλαδικού 

εµπορίου δεν µας ενδιαφέρει το καθαρό εµπόριο αλλά το µέρος εκείνο που 

αντιστοιχεί σε ίσες εισαγωγές και εξαγωγές (του ιδίου ή παρόµοιου αγαθού). 

Για την µέτρηση του ενδοκλαδικού εµπορίου του ελαιολάδου, 

χρησιµοποιούµε τον δείκτη ενδοκλαδικού εµπορίου του Grubel-Lloyd. Ο 

τελευταίος µας βοηθά να εξετάσουµε τη δοµή του εµπορίου και τον τρόπο 

λειτουργίας του. 

Τ=1-  

Όπου Χ-Μ είναι το καθαρό εµπόριο (εξαγωγές µείον εισαγωγές 

ελαιολάδου) για κάθε χώρα και T το ενδοκλαδικό εµπόριο (ως ποσοστό) το 

οποίο είναι ίσο µε το 100% µείον το ποσοστό του διακλαδικού εµπορίου. Η 

αξία του Τ κυµαίνεται από 0 µέχρι 1. Στην ακραία περίπτωση T=0 (ελάχιστη 

τιµή) η Ελλάδα µόνο εισάγει ή εξάγει ελαιόλαδο (εµφανίζει δηλαδή 

ανοµοιογένεια στην αγορά του προϊόντος), ενώ εάν εισαγωγές και εξαγωγές 
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του ελαιολάδου είναι ίσες η αξία του Τ είναι ίση µε 1 (µέγιστη τιµή) ή 100% 

ενδοκλαδικό εµπόριο. 

Η διερεύνηση της έκτασης του ενδοκλαδικού εµπορίου του ελληνικού 

ελαιολάδου µας δίνει απαντήσεις για τη διαφοροποίηση των εξαγωγών αυτού 

του προϊόντος προς µια συγκεκριµένη χώρα και ασφαλώς σχετίζεται µε την 

ενδοκλαδική µορφή του εµπορίου. 

Για την διερεύνηση του ενδοκλαδικού εµπορίου του ελαιολάδου της 

Ελλάδας (δηλαδή της ανταλλαγής ελαιολάδου µεταξύ αυτής και των 

υπολοίπων χωρών εντός και εκτός Ε.Ε.) εισάγουµε τον πίνακα και το σχετικό 

διάγραµµα 3.1. Στον πίνακα 3.1 δίνεται το σύνολο των εισαγωγών και 

εξαγωγών του ελαιολάδου (µε δασµολογική κλάση 15.09) σε κιλά για την 

χρονική περίοδο 1996-2006, καθώς και ο δείκτης Grubel-Lloyd ελαιολάδου 

της Ελλάδας µε το σύνολο των χωρών του κόσµου. Η περίοδος εµπορίας 

αρχίζει την 1η Ιουλίου κάθε έτους και λήγει στις 30 Ιουνίου του εποµένου 

έτους. Επειδή το  µέγεθος των εξαγωγών ελαιολάδου εξαρτάται κατά κύριο 

λόγο από το ύψος της εγχώριας παραγωγής  (κυκλικότητα της παραγωγής), 

καθώς και από τη ζήτηση των χωρών του εξωτερικού, συνήθως παρουσιάζουν 

διακυµάνσεις σε ετήσια βάση. 

Οι τιµές του δείκτη κυµαίνονται σε χαµηλά επίπεδα (µικρότερα της 

µονάδας) αντανακλώντας κατά αυτόν τον τρόπο το µέγεθος έκτασης της 

ανοµοιογένειας του εµπορίου του ελαιολάδου, καθώς η Ελλάδα φαίνεται 

µόνο να εξάγει ελαιόλαδο γεγονός που ερµηνεύεται και από την υψηλή θέση 

που κατέχει στην παγκόσµια παραγωγή του. Ιδιαίτερη προτίµηση 

εµφανίζεται στο ελληνικό παρθένο ελαιόλαδο το οποίο εξάγεται σε χύµα 

µορφή προς τις κύριες ελαιοπαραγωγικές χώρες του κόσµου Ιταλία-Ισπανία, 

εξαιτίας ισχυρών εµπορικών δεσµών στο συγκεκριµένο προϊόν. 
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Πίνακας 3.1 

Ενδοκλαδικό εµπόριο ελληνικού ελαιολάδου 

 (δασµολογική κλάση 15.09*) 

Ποσότητα σε κιλά 

Έτη Συνολικές 
εξαγωγές 
ελαιολάδου 

Συνολικές 
εισαγωγές 
ελαιολάδου 

∆είκτης 
Grubel-
Lloyd 

ελαιολάδου 
Ελλάδας  

1996 135.323.041 1.905.578 0,028 

1997 102.359.155 4.501.214 0,084 

1998 116.814.374 3.937.568 0,065 

1999 200.132.920 1.034.878 0,010 

2000 113.369.363 1.793.891 0,031 

2001 129.510.345 3.765.011 0,056 

2002 74.171.161 4.085.736 0,104 

2003 124.182.510 4.125.998 0,064 

2004 41.480.278 8.667.382 0,346 

2005 104.514.630 3.105.442 0,058 

2006 109.299.262 2.190.860 0,039 

Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε. 

      *Σηµείωση: Ελαιόλαδο και τα κλάσµατά του, που λαµβάνονται αποκλειστικά από      
 ελιές µε τη χρήση µηχανικών ή φυσικών µέσων υπό συνθήκες που δεν προκαλούν  
 αλλοίωση του ελαίου, έστω και εξευγενισµένα, αλλά χηµικώς µη µετασχηµατισµένα. 
 

 

Εξαίρεση αποτελούν τα έτη 1997, 2002 και 2004 κατά τα οποία ο δείκτης 

παίρνει τις υψηλότερες τιµές του (0,084, 0,104 και 0,346 αντίστοιχα). Μάλιστα 

στα τέλη του έτους 2004 εµφανίζει και την πιο µεγάλη αύξηση σε εισαγωγές, 

ενώ παράλληλα και την µεγαλύτερη πτώση σε εξαγωγές (λόγω της µειωµένης 

παραγωγής ελαιολάδου στο συγκεκριµένο έτος). Στις περιπτώσεις αυτές το 

εµπόριο τείνει να είναι µάλλον ενδοκλαδικό µε περισσότερο οµοιογενές 

προϊόν. 
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.1 
 

Εξέλιξη του ενδοκλαδικού εµπορίου ελληνικού ελαιολάδου  
 

 
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων Ε.Σ.Υ.Ε. 

 

Για να εξετάσουµε την γενική τάση του δείκτη ενδοκλαδικού εµπορίου 

Grubel-Lloyd κατά τα προσεχή έτη, εισάγουµε τη γραµµή τάσης στο γράφηµα 

3.2. Η τάση είναι µεταβλητή διαγράµµατος (καµπύλη) που απορρέει από τη 

βασική καµπύλη που παρουσιάζει το µέγεθος που µελετάται (στην 

προκειµένη περίπτωση ο δείκτης ενδοκλαδικού εµπορίου). Πρόκειται για τη 

«συνήθεια» που αποκτά η καµπύλη ενός µεγέθους ύστερα από αρκετά 

ιστορικά δεδοµένα που µας δίνει η πραγµατικότητα, δηλαδή το πέρασµα του 

ηµερολογιακού χρόνου (έτος). Επειδή η παραγωγή της καµπύλης έχει άµεση 

και θεµελιώδη σχέση µε το χρόνο, λαµβάνουµε τιµές του δείκτη από ένα 

σχετικά µεγάλο χρονικό εύρος (1996-2006 και προσωρινά στοιχεία για το 

2007), έτσι ώστε να υπάρχει και στατιστικά καλύτερη προσέγγιση (µεγαλύτερη 

διασπορά τιµών). 
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Για την πρόβλεψη της µελλοντικής πορείας του δείκτη επιλέχθηκε η 

γραµµική ως η καταλληλότερη για την προβολή της πορείας του. Όπως 

µπορούµε να διακρίνουµε και από το παρακάτω διάγραµµα, η γενική τάση 

του δείκτη είναι αύξουσα προβάλλοντας έτσι την τάση οµοιογένειας που 

φαίνεται να εµφανίζει διαχρονικά το εµπόριο του ελαιολάδου, δηλαδή την 

εξοµάλυνση της διαφοράς µεταξύ εξαγωγών και εισαγωγών του ελαιολάδου 

της χώρας µας. Με την εισαγωγή νέων ελαιοπαραγωγικών χωρών (τόσο εντός 

όσο και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης  που εντείνουν τις προσπάθειες για 

καλλιέργεια της ελιάς) στο διεθνές προσκήνιο, δηµιουργούνται και έντονες 

ανταγωνιστικές τάσεις που αποτυπώνονται µέσα από τη διαχρονική εξέλιξη 

του ενδοκλαδικού δείκτη.  

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.2 
 

Τάση του δείκτη Grubel-Lloyd τοy ελαιολάδου της Ελλάδας 
 

 
 
Ο πίνακας 3.2 παρουσιάζει τη διαχρονική εξέλιξη του δείκτη της χώρας 

µας µε τις χώρες εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 1996-

2006. Από τις µη κοινοτικές χώρες επιλέχθησαν αυτές µε τις οποίες η Ελλάδα 

εµφανίζει πιο ισχυρούς εµπορικούς δεσµούς, όπως οι Η.Π.Α., ο Καναδάς, η 

Αυστραλία, η Ιαπωνία και η Κίνα. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων οι 
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τιµές του δείκτη κυµαίνονται σε χαµηλά επίπεδα επισηµαίνοντας έτσι την 

ανοµοιογένεια που εµφανίζει το εµπόριο του ελληνικού ελαιολάδου. 

Από τις ελαιοπαραγωγικές χώρες εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ιταλία, 

Ισπανία) παρατηρούµε ότι ο δείκτης Grubel-Lloyd διαχρονικά εµφανίζει τις 

υψηλότερες τιµές µε ιδιαίτερη έµφαση στην Ισπανία όπου ο δείκτης 

κυµαίνεται µεταξύ 0,009-0,611 µε µέση τιµή 0,217 ενώ στην Ιταλία µεταξύ 

0,008-0,221 µε µέση τιµή 0,066. Αυτό σηµαίνει πως το εµπόριο µε την Ισπανία 

είναι περισσότερο ενδοκλαδικό σε σχέση µε την Ιταλία, δηλαδή εµφανίζει 

οµοιογένεια και τάσεις εξίσωσης των εισαγωγών µε τις εξαγωγές.  

Η διαφοροποίηση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι η Ιταλία εξαιτίας της 

µείωσης της εθνικής παραγωγής ελαιολάδου σε ό,τι αφορά τη συγκοµιδή της 

περιόδου 2005-06 προβαίνει σε περισσότερες εξαγωγές για να καλύψει τόσο 

την εγχώρια όσο και την παγκόσµια ζήτηση σε σχέση µε την Ισπανία που 

διατηρεί την υψηλή παραγωγικότητά της. Η Ελλάδα εµφανίζει παράλληλα 

συµπληρωµατικότητα µε την αγορά της Ισπανίας (οι εισαγωγές της Ισπανίας 

κυµαίνονται ανάλογα µε την ποσότητα της ντόπιας παραγωγής). Το  

ελληνικό ελαιόλαδο εξακολουθεί να εξάγεται χύµα σε µεγάλες ποσότητες, 

εµφανίζοντας  σχετική αύξηση την τελευταία τριετία, γεγονός που ωθεί την 

τιµή του δείκτη προς τα κάτω. 

Στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες -πέραν των ελαιοπαραγωγικών- 

µεγαλύτερη ενδοκλαδικότητα εµφανίζει το εµπόριο του ελληνικού 

ελαιολάδου µε το Βέλγιο, την Φιλανδία, την Ολλανδία και την Κύπρο όπου ο 

δείκτης ενδοκλαδικού εµπορίου αγγίζει τις υψηλότερες τιµές (0,394, 0,506, 

0,573 και 0,857 αντίστοιχα). Ακολουθούν η Ρουµανία, η Πολωνία, η Γαλλία, η 

∆ανία, η Τσεχία, το Λουξεµβούργο µε τον δείκτη να ξεπερνάει µόλις το 0,1. 

Για την  Γερµανία και το Ην. Βασίλειο ενώ ο δείκτης δεν φαίνεται να αγγίζει 

σηµαντικές τιµές που να υπερβαίνουν το 0,1, ωστόσο εµφανίζει µια σταθερή 

πορεία η οποία χαρακτηρίζεται από οµοιογένεια, εξαιτίας των εισαγωγών 

που πραγµατοποιεί η χώρα µας από τις τελευταίες. 

Αντίθετα, το εµπόριο του ελληνικού ελαιολάδου εµφανίζει πλήρη 

ανοµοιογένεια (διακλαδικότητα), δηλαδή ο δείκτης  Grubel-Lloyd παίρνει 
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την κατώτατη τιµή, για τις χώρες Πορτογαλία, Ιρλανδία, Ουγγαρία, Μάλτα, 

Σλοβακία, Σλοβενία, Βουλγαρία, Εσθονία, Λεττονία, Λιθουανία. Από αυτές 

αξίζει να σηµειώσουµε εδώ ότι οι τρεις τελευταίες χώρες (που εισήλθαν το 2004 

στην Ε.Ε.) προβαίνουν σε ελάχιστες εισαγωγές ελληνικού ελαιολάδου, λόγω 

ελλείψεως στενών εµπορικών σχέσεων. Για το λόγο αυτό και προς ενίσχυση 

της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων και τη στήριξη των ελληνικών 

εµπορικοοικονοµικών συµφερόντων, διοργανώνονται Επιχειρηµατικές 

Αποστολές µέσα στα πλαίσια του προγράµµατος δράσης του ΟΠΕ (Ελληνικός 

Οργανισµός Εξωτερικού Εµπορίου). 

Για τις χώρες εκτός Ε.Ε. και συγκεκριµένα για τις ανατολικές, η Κίνα 

παρουσιάζει  πλήρη διακλαδικότητα µε δείκτη που παραµένει στην 

χαµηλότερη τιµή για όλη τη διάρκεια της εξεταζόµενης περιόδου. Αυτό 

συνεπάγεται θετικό καθαρό εµπόριο, δηλαδή οι εξαγωγές είναι πάντα 

µεγαλύτερες από τις εισαγωγές. Μάλιστα στην ακραία περίπτωση του 

µηδενικού δείκτη, δεν υπάρχουν καθόλου εισαγωγές. Το ίδιο ισχύει και για 

την Ιαπωνία και την Αυστραλία µε τη διαφορά ότι εκεί ο δείκτης 

διαφοροποιείται εµφανίζοντας υψηλότερες τιµές πριν το έτος 2000 για την 

πρώτη και µόνο για το έτος  1999 για την δεύτερη χώρα.  

Οι Η.Π.Α. αποτελούν µια µεγάλη αγορά στην οποία το 99% του 

διατιθέµενου στην αγορά ελαιολάδου είναι εισαγόµενο. Στον Καναδά η 

συνολική κατανάλωση καλύπτεται αποκλειστικά από εισαγωγές. Η Ελλάδα 

µοιράζεται ένα µικρό µερίδιο των εισαγωγών τους σε σχέση µε τις υπόλοιπες 

ανταγωνίστριες ελαιοπαραγωγικές χώρες. Ωστόσο, όπως προκύπτει και από 

τον παρακάτω πίνακα το εµπόριο µαζί τους εµφανίζεται διακλαδικό, 

εξαιρουµένων των δύο ετών (1999 και 2001 αντίστοιχα) κατά τα οποία η 

Ελλάδα πραγµατοποιεί εισαγωγές ελαιολάδου από τις προαναφερθείσες 

χώρες .   
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Πίνακας 3.2 
 

∆είκτης  Grubel-Lloyd του ελαιολάδου της Ελλάδας µε ευρωπαϊκές και τρίτες χώρες 

Χώρες Ε.Ε. (27) 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Ιταλία 0,028 0,045 0,065 0,008 0,033 0,055 0,098 0,083 0,221 0,054 0,040 
Γερµανία 0,018 0,012 0,060 0,062 0,058 0,009 0,022 0,024 0,033 0,090 0,027 
Ην.Βασίλειο 0,098 0,000 0,002 0,005 0,000 0,002 0,000 0,006 0,007 0,006 0,040 
Ισπανία 0,054 0,611 0,017 0,009 0,276 0,327 0,391 0,094 0,075 0,419 0,111 
Αυστρία 0,054 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,003 
Σουηδία 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,038 0,003 0,000 
Γαλλία 0,001 0,009 0,035 0,006 0,000 0,000 0,007 0,005 0,022 0,160 0,000 
∆ανία 0,000 0,002 0,140 0,000 0,080 0,000 0,000 0,053 0,000 0,000 0,018 
Βέλγιο* 0,037 0,000 0,000 0,000 0,029 0,021 0,015 0,000 0,195 0,394 0,004 
Φινλανδία 0,000 0,000 0,162 0,000 0,000 0,000 0,000 0,506 0,132 0,000 0,000 
Πορτογαλία 0,000 - - 0,000 - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Ιρλανδία - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Λουξεµβούργο - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,107 0,038 0,000 
Ολλανδία 0,042 0,000 0,573 0,088 0,095 0,005 0,002 0,139 0,000 0,000 0,002 
Κύπρος 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,010 0,000 0,000 0,000 0,857 0,236 
Τσεχία - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,140 0,000 0,000 0,004 
Ουγγαρία 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Μάλτα 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Σλοβακία 0,000 - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Εσθονία 0,000 - 0,000 - - - - - - - - 
Λεττονία - 0,000 - 0,000 0,000 - - - 0,000 - 0,000 
Λιθουανία - 0,000 - - - - 0,000 0,000 - 0,000 - 
Σλοβενία 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Πολωνία 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,181 0,000 0,000 0,000 0,011 0,000 
Ρουµανία 0,000 0,000 0,271 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Βουλγαρία 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Τρίτες χώρες                       
Η.Π.Α 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Αυστραλία 0,000 0,000 0,000 0,011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Καναδάς 0,000 0,000 0,000 0,000 0,011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Ιαπωνία 0,000 0,067 0,000 0,016 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Κίνα - - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων EUROSTAT 

*Σηµείωση: Μέχρι το έτος 1998 τα στοιχεία που αφορούν το διεθνές εµπόριο του  
Λουξεµβούργου ενσωµατώνονται σε αυτά του Βελγίου  
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.3 
Εξέλιξη του δείκτη ενδοκλαδικού εµπορίου Grubel-Lloyd του ελαιολάδου της Ελλάδας µε ευρωπαϊκές και τρίτες χώρες  
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Πέραν του δείκτη ενδοκλαδικού εµπορίου Grubel-Lloyd υπάρχει και µια 

σειρά δεικτών που χρησιµοποιούνται για την αξιολόγηση των κυριοτέρων 

αγορών ελαιολάδου και τον εντοπισµό των χωρών αυτών που παρουσιάζουν 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον και προσφέρουν συγκριτικά πλεονεκτήµατα στην 

Ελλάδα, προκειµένου να εντείνει την εξαγωγική της προσπάθεια και να 

κατακτήσει µεγαλύτερο µέρος των ξένων αγορών. 

Οι δείκτες που επιλέχθησαν για το σκοπό αυτό είναι ο δείκτης του 

αποκαλυπτόµενου ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος, ο δείκτης εµπορικής 

έντασης και ο δείκτης ειδίκευσης. Σε κάθε περίπτωση παρουσιάζονται και τα 

εµπειρικά αποτελέσµατα των δεικτών κατά την εφαρµογή τους. 

 

 ∆είκτης του αποκαλυπτόµενου ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος 
(Revealed Comparative Advantage Index) 

  R.C.A.=  
 

Όπου:    =Εξαγωγές ελαιολάδου Ελλάδας  

             =Συνολικές εξαγωγές Ελλάδας 

              =Εξαγωγές ελαιολάδου Ιταλίας (Ισπανίας)  

           = Συνολικές εξαγωγές Ιταλίας (Ισπανίας) 

Με την βοήθεια του παραπάνω δείκτη, θα αξιολογήσουµε τον βαθµό 

βαρύτητας που έχουν οι εξαγωγές του ελληνικού ελαιολάδου στον ευρύτερο 

τοµέα των εξαγωγών της χώρας µας σε σύγκριση µε την Ιταλία και την 

Ισπανία. 

Ο δείκτης του αποκαλυπτόµενου ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος 

αποτελεί ουσιαστικά το µερίδιο των ελληνικών εξαγωγών ελαιολάδου επί των 

συνολικών ελληνικών εξαγωγών, προς το αντίστοιχο µερίδιο των ιταλικών 

και των ισπανικών εξαγωγών ελαιολάδου. Όταν ο δείκτης παίρνει τιµές 

µεγαλύτερες της µονάδας,  τότε οι εξαγωγές του ελληνικού ελαιολάδου έχουν 

µεγαλύτερη συµβολή στο σύνολο των ελληνικών εξαγωγών σε σχέση µε τις 

εξαγωγές ελαιολάδου της Ιταλίας και Ισπανίας. Σε αυτή την περίπτωση, η 
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Ελλάδα εµφανίζει αποκαλυπτόµενο συγκριτικό πλεονέκτηµα έναντι των δύο 

άλλων χωρών. Στην αντίθετη περίπτωση όπου η τιµή του δείκτη είναι 

µικρότερη της µονάδας, η Ελλάδα εµφανίζει αποκαλυπτόµενο συγκριτικό 

µειονέκτηµα. 

Για την καλύτερη κατανόηση του τρόπου υπολογισµού του δείκτη 

εισάγουµε τον πίνακα 3.3 µε στοιχεία για το ύψος της αξίας των συνολικών 

εξαγωγών καθώς και των εξαγωγών ελαιολάδου των κύριων 

ελαιοπαραγωγικών χωρών.  

Πίνακας 3.3 
Συνολικές εξαγωγές και εξαγωγές ελαιολάδου κατά αξία (σε χιλιάδες €)  

για τις κύριες ελαιοπαραγωγικές χώρες του κόσµου 
 

Ελλάδα Ιταλία Ισπανία 
Έτη Εξαγωγές 

ελαιολάδου 
Συνολικές 
εξαγωγές 

Εξαγωγές 
ελαιολάδου 

Συνολικές 
εξαγωγές 

Εξαγωγές 
ελαιολάδου 

Συνολικές 
εξαγωγές 

2000 246.389 12.722.577 776.344 260.413.251 898.437 124.784.371 
2001 274.367 12.675.163 735.547 272.989.617 971.330 130.258.486 
2002 186.543 11.013.253 829.159 269.063.520 1.385.857 132.917.930 
2003 285.224 11.829.843 832.918 264.615.606 1.242.618 138.036.175 

2004 123.460 12.306.353 969.759 284.413.361 1.611.359 146.814.730 
2005 341.295 13.834.425 1.154.945 299.923.416 1.568.531 154.846.427 
2006 402.450 16.526.852 1.273.422 326.992.358 1.727.059 170.210.936 

Πηγή: EUROSTAT 

Όπως φαίνεται και στον πίνακα 3.4 που ακολουθεί, οι εξαγωγές 

ελαιολάδου της Ελλάδας είναι σηµαντικότερες για το εξωτερικό της εµπόριο 

συγκριτικά µε την Ιταλία και την Ισπανία, αφού η τιµή του δείκτη είναι 

µεγαλύτερη της µονάδας για την εξεταζόµενη χρονική περίοδο 2000-2006. Ο 

δείκτης αποκαλυπτόµενου ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος (R.C.A.) της 

Ελλάδας παίρνει την µεγαλύτερη τιµή το έτος 2001, δηλαδή 8,034 έναντι της 

Ιταλίας και 2,903 έναντι της Ισπανίας. Αντίθετα το 2004 οι αντίστοιχες τιµές 

του δείκτη ήταν 2,942 και 0,914. Παρόλο όµως που οι τιµές αυτές είναι αρκετά 

χαµηλότερες από τις προηγούµενες, κρίνονται υψηλές  φανερώνοντας την 

βαρύτητα των ελληνικών εξαγωγών ελαιολάδου στο σύνολο των ελληνικών 

εξαγωγών έναντι των ανταγωνιστριών χωρών. 
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Πίνακας 3.4 
∆είκτης αποκαλυπτόµενου ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος 

 
R.C.A. 

Έτη 
Ελλάδα-Ιταλία Ελλάδα-Ισπανία 

2000 6,496 2,690 
2001 8,034 2,903 
2002 5,496 1,625 
2003 7,660 2,678 
2004 2,942 0,914 
2005 6,406 2,435 
2006 6,253 2,400 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων EUROSTAT 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.4 

Ενδοκλαδικό εµπόριο ελαιολάδου µεταξύ Ελλάδας, Ιταλίας, Ισπανίας, λοιπών 
χωρών της Ε.Ε. και του κόσµου (µέση ποσότητα σε χιλ.τόνους) 

Ελλάδα

Ισπανία Ιταλία

 Πηγή: Περιοδικό «Ελιά & Ελαιόλαδο» 
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Στο διάγραµµα 3.4 επιχειρείται µια γραφική απεικόνιση της ροής, του 

µεγέθους και της κατανοµής των εξαγωγών του ελαιολάδου ενδοκοινοτικώς 

και παγκοσµίως. 

 
 ∆είκτης εµπορικής έντασης (Trade Intensity Index) 

  T.I.I.=  
 

Όπου:    =Εξαγωγές ελαιολάδου Ελλάδας στην χώρα j 

             =Συνολικές εξαγωγές ελαιολάδου Ελλάδας 

              =Παγκόσµιες εξαγωγές ελαιολάδου στην χώρα j 

           = Συνολικές παγκόσµιες εξαγωγές ελαιολάδου 

Ο δείκτης αυτός εκτιµά τις ελληνικές εξαγωγές ελαιολάδου σε µια χώρα, 

βάσει του παγκόσµιου εµπορίου ελαιολάδου. Ουσιαστικά, δείχνει το µερίδιο 

των ελληνικών εξαγωγών ελαιολάδου προς την χώρα j επί των συνολικών 

ελληνικών εξαγωγών της, προς το µερίδιο εισαγωγών ελαιολάδου της χώρας j 

επί του συνολικού παγκοσµίου εµπορίου ελαιολάδου. 

Αν η τιµή του δείκτη είναι µεγαλύτερη της µονάδας, οι εξαγωγές της 

Ελλάδας είναι µεγαλύτερες από τις αναµενόµενες, δεδοµένης της βαρύτητας 

που έχει η χώρα j ως εισαγωγέας ελαιολάδου στο παγκόσµιο εµπόριο. 

Ο πίνακας 3.5  παρουσιάζει τις τιµές του δείκτη εµπορικής έντασης (T.I.I.) 

για την χρονική περίοδο 2002-2006. Οι χώρες που εµφανίζουν τις µεγαλύτερες 

τιµές διαχρονικά και µεγαλύτερες της µονάδας είναι κατά σειρά 

προτεραιότητας η Κύπρος, η Κίνα, η Αυστρία, το Ηνωµένο Βασίλειο και η 

Ολλανδία. Αυτό σηµαίνει πως στις χώρες αυτές οι εξαγωγές της Ελλάδας 

κατέχουν ένα µεγάλο µερίδιο των εξαγωγών στο παγκόσµιο εµπόριο του 

ελαιολάδου. Μάλιστα στην περίπτωση της Κύπρου ο δείκτης εµφανίζει τις 

πλέον υψηλότερες τιµές του, που αγγίζουν το 13,20  και το 10,95 για τα έτη 

2004 και 2002 αντίστοιχα. Οι ισχυρές διµερείς οικονοµικές και εµπορικές 

σχέσεις Ελλάδας-Κύπρου ενισχύουν το γεγονός αυτό. Ακολουθούν η 

Γερµανία, ο Καναδάς και η Αυστραλία µε κοινό σηµείο αναφοράς µεταξύ 
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τους, την τιµή του δείκτη να ξεπερνά την µονάδα µια και µοναδική φορά. 

Αντίθετα οι ΗΠΑ, Ιαπωνία και Γαλλία εµφανίζουν τις χαµηλότερες τιµές 

υποδεικνύοντας κατά αυτόν τον τρόπο την υπεροχή των ανταγωνιστριών 

ελαιοπαραγωγικών χωρών έναντι της Ελλάδας. 

 

Πίνακας 3.5 
∆είκτης εµπορικής έντασης 

 
Έτη  2002 2003 2004 2005 2006 

Γερµανία 0,69 0,46 1,79 0,48 0,72 
Γαλλία 0,06 0,14 0,14 0,05 0,09 
Ην.Βασίλειο 2,21 0,52 1,07 0,42 0,38 
Ολλανδία 0,75 1,01 2,11 0,66 0,51 
Αυστρία 0,79 0,70 3,20 1,97 1,70 
Κύπρος 10,95 4,88 13,20 7,49 7,80 
Η.Π.Α 0,29 0,18 0,43 0,17 0,22 
Αυστραλία 0,88 0,64 1,20 0,68 0,48 
Καναδάς 0,78 0,68 1,73 0,87 0,84 
Ιαπωνία 0,15 0,10 0,30 0,11 0,10 
Κίνα 2,19 0,48 2,14 1,83 1,02 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων EUROSTAT & ITC 

 
 

 ∆είκτης ειδίκευσης (Specialization Index) 

S.I.=  

 

Όπου:  =Εξαγωγές ελαιολάδου Ελλάδας στην χώρα j 

             =Συνολικές εξαγωγές ελαιολάδου Ελλάδας 

             =Εξαγωγές ελαιολάδου της χώρας k (Ιταλία ή Ισπανία) στην χώρα 

j 

           = Συνολικές εξαγωγές ελαιολάδου της χώρας k (Ιταλία ή Ισπανία) 

 

Ο παραπάνω δείκτης χρησιµοποιείται για να εντοπιστούν οι αγορές, στις 

οποίες η Ελλάδα εµφανίζει σηµαντικό όγκο εξαγωγών, βάσει των συνολικών 

εξαγωγών της καθώς και των εξαγωγών της Ιταλίας και της Ισπανίας. 
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Ειδικότερα, συγκρίνει τις εξαγωγές ελαιολάδου της Ιταλίας ή της Ισπανίας σε 

µια χώρα j, βάσει του συνολικού εµπορίου ελαιολάδου των χωρών αυτών. 

Ουσιαστικά, πρόκειται για το ποσοστό των συνολικών ελληνικών εξαγωγών 

στην χώρα j επί των συνολικών ιταλικών ή ισπανικών εξαγωγών. 

Όταν η τιµή του δείκτη είναι µεγαλύτερη της µονάδας, οι ελληνικές 

εξαγωγές προς τη χώρα j είναι αυξηµένες έναντι των ιταλικών ή ισπανικών, 

δεδοµένης της θέσης που κατέχουν οι χώρες στο παγκόσµιο εµπόριο του 

ελαιολάδου. 

Οι τιµές του δείκτη για τις εξαγωγές της Ελλάδας και της Ιταλίας κατά την 

χρονική περίοδο 2002-2006 παρουσιάζονται στον πίνακα 3.6 που ακολουθεί.  

Σε αυτή την περίπτωση παρατηρούµε ότι στην πλειονότητα των περιπτώσεων 

η Ελλάδα δεν διατηρεί µεγάλο πλεονέκτηµα έναντι της Ιταλίας, πέραν της 

Κύπρου και της Κίνας όπου ο δείκτης εµφανίζει ιδιαίτερα ψηλές τιµές, 

ξεπερνώντας κατά πολύ την µονάδα.  

Ως προς την Κύπρο η Ελλάδα αποτελεί τον κύριο προµηθευτή της σε 

ελαιόλαδο και κυρίως σε εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο στο οποίο έχει και 

συγκριτικό πλεονέκτηµα έναντι των ανταγωνιστριών χωρών.  

 
Πίνακας 3.6 

∆είκτης ειδίκευσης Ελλάδας-Ιταλίας 
 

 Έτη 2002 2003 2004 2005 2006 
Γερµανία 0,25 0,13 0,48 0,16 0,27 
Γαλλία 0,07 0,15 0,15 0,07 0,11 
Ην.Βασίλειο 1,42 0,40 0,95 0,38 0,35 
Ολλανδία 0,37 0,56 1,51 0,40 0,27 
Αυστρία 0,31 0,25 1,14 0,88 0,80 
Κύπρος - 227,47 20,74 52,69 11,01 
Η.Π.Α 0,14 0,09 0,20 0,08 0,11 
Αυστραλία 0,75 0,60 0,98 0,49 0,36 
Καναδάς 0,35 0,37 0,89 0,50 0,45 
Ιαπωνία 0,09 0,05 0,16 0,06 0,06 
Κίνα 2,12 0,61 2,77 1,88 0,89 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων EUROSTAT & ITC 
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Σε ό,τι αφορά την Κίνα η τελευταία αποτελεί, σύµφωνα µε την ΕΣΥΕ, τη 

µεγαλύτερη χώρα-εισαγωγέα του ελληνικού ελαιολάδου στην Ασία και το 

2006 ανήλθε στις χώρες προορισµού ελληνικού ελαιολάδου στην 15η θέση, 

από την 34η που κατείχε το 2003. Σε αυτό συµβάλλει και η σύσφιξη των 

σχέσεων µεταξύ Ελλάδας-Κίνας στον τοµέα της γεωργίας µέσα από µια σειρά 

εκπαιδευτικών σεµιναρίων που διοργανώνει η πρώτη πάνω σε θέµατα 

ελαιοκαλλιέργειας και ελαιοπαραγωγής. Από τις υπόλοιπες χώρες ο δείκτης 

εµφανίζει κάποιο ενδιαφέρον µόνο στις χώρες Ην.Βασίλειο, Ολλανδία και 

Αυστρία όπου υπερβαίνει την µονάδα. 

Στην περίπτωση της Ισπανίας, τα αποτελέσµατα του δείκτη εµφανίζουν 

µεγάλη διαφοροποίηση σε σχέση µε αυτά της Ιταλίας όπως µπορούµε να 

παρατηρήσουµε και στον πίνακα 3.7.  

 

Πίνακας 3.7 
 

∆είκτης ειδίκευσης Ελλάδας-Ισπανίας 
 

 Έτη 2002 2003 2004 2005 2006 
Γερµανία 4,71 2,04 8,53 1,66 2,39 
Γαλλία 0,04 0,09 0,08 0,03 0,05 
Ην.Βασίλειο 2,49 0,62 1,27 0,37 0,30 
Ολλανδία 1,42 1,36 2,90 0,79 0,47 
Αυστρία 6,94 4,19 20,00 17,74 6,50 
Κύπρος 45,58 9,84 75,67 34,43 49,37 
Η.Π.Α 0,89 0,51 1,42 0,50 0,70 
Αυστραλία 0,89 0,57 1,06 0,59 0,36 
Καναδάς 4,61 4,94 26,53 14,82 14,22 
Ιαπωνία 0,26 0,15 0,41 0,13 0,13 
Κίνα 2,27 0,35 2,26 1,45 0,96 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων EUROSTAT & ITC 

 

Για την ίδια χρονική περίοδο η Ελλάδα εµφανίζει µεγάλο πλεονέκτηµα 

ως προς το µέγεθος των εξαγωγών της συγκριτικά µε την Ισπανία. Εκτός της 

Κύπρου, όπου η Ελλάδα διατηρεί το µεγαλύτερο µερίδιο των εισαγωγών της 

πρώτης, κατέχει και υψηλή θέση στις προτιµήσεις της Αυστρίας και του 
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Καναδά την τελευταία τριετία (µε πιο σηµαντικές τιµές 20 και 26,53 

αντίστοιχα). Μάλιστα ο δείκτης κυµαίνεται σταθερά πάνω από τη µονάδα για 

όλο το εξεταζόµενο χρονικό διάστηµα (συµπεριλαµβανοµένης και της 

Γερµανίας ως τέταρτης κατά σειρά), απεικονίζοντας έτσι και τη σταθερή 

προτίµηση των χωρών αυτών στο ελληνικό ελαιόλαδο έναντι του ισπανικού. 

Ακολουθούν η Κίνα, η Ολλανδία, το Ην.Βασίλειο κατά σειρά προτεραιότητας 

και σε πολύ µικρότερο βαθµό οι Η.Π.Α. και η Αυστραλία. 

Αξίζει να σηµειωθεί εδώ ότι και στις δυο περιπτώσεις σύγκρισης του 

δείκτη ειδίκευσης της Ελλάδας µε τις ανταγωνίστριες χώρες, ο τελευταίος 

κινείται στα χαµηλότερα επίπεδα (µικρότερος της µονάδας) για τις χώρες 

Γαλλία και  Ιαπωνία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ- ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ- ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ 

Όπως παρατηρήσαµε και στο πρώτο κεφάλαιο η εξελικτική πορεία της 

εγχώριας παραγωγής του ελαιολάδου εµφανίζει διαχρονικά φθίνουσα τάση. 

Αυτό οφείλεται τόσο στην πτώση των τιµών που εµφανίζει το ελαιόλαδο 

διεθνώς τα τελευταία χρόνια, εξαιτίας της αύξησης της παραγωγής 

ελαιολάδου των παραδοσιακών ελαιοπαραγωγικών χωρών και των νέων που 

προσπαθούν να εισέλθουν στην αγορά, όσο και των περιορισµών στην 

παραγωγή και της µείωσης των επιδοτήσεων που υπαγορεύει η 

αναθεωρηµένη Κοινή Αγροτική Πολιτική. 

Σε αντίθεση όµως µε το συµβατικό οι µεταβολές στην παραγωγή 

βιολογικού ελαιολάδου αν και  µικρές, εµφάνισαν ανοδική πορεία 

ακολουθώντας έτσι τις ολοένα αυξανόµενες ανάγκες των καταναλωτών για 

βιολογικά προϊόντα. 

Η Ελλάδα έχει εθνικό συµφέρον να θέσει ως στρατηγικό στόχο την περαιτέρω 

βελτίωση της ποιότητας του συµβατικού ελαιολάδου, αλλά και την προώθηση 

της κατανάλωσής του. Από την άλλη πλευρά η τάση για κατανάλωση 

υγιεινότερων και φιλικότερων προς το περιβάλλον προϊόντων υπαγορεύει 

την αύξηση της παραγωγής του βιολογικού ελαιολάδου στη χώρα µας, µε την 

χάραξη παράλληλης πολιτικής προβολής και ενηµέρωσης των καταναλωτών. 

Η βιολογική γεωργία πρέπει να αναδειχθεί ως εναλλακτική γεωργική 

προσέγγιση που µπορεί να παράγει ασφαλή τρόφιµα,να διασφαλίσει την 

προστασία του περιβάλλοντος και το εισόδηµα του παραγωγού.  
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Η βιολογική παραγωγή ελαιολάδου προσφέρει ιδιαίτερα πλεονεκτήµατα 

για την Ελλάδα αφού δεν διαφέρει σε αρκετά σηµεία από την παραδοσιακή, 

δεν απαιτεί περίπλοκες παρεµβάσεις και αποτελεί κίνητρο για την αξιοποίηση 

των µικρών, εγκαταλελειµµένων ελαιώνων, ορεινών κοινοτήτων. Επιπλέον, 

έχει αποδειχθεί ότι στο µέσο συνολικό κόστος παραγωγής συµβατικής και 

βιολογικής ελαιοκαλλιέργειας δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά 

(Φωτόπουλος, 2000).  

Τα παραπάνω σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι το ελληνικό ελαιόλαδο 

έχει θετικά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά που το κατατάσσουν στην 

υψηλότερη ποιοτική κατηγορία, αυτή του «έξτρα παρθένου ελαιολάδου», 

αποτελεί ένα σηµαντικό κίνητρο για τους ελαιοκαλλιεργητές ώστε να 

υιοθετήσουν τον βιολογικό τρόπο παραγωγής, αφού µπορούν µε αυτό τον 

τρόπο να αυξήσουν τα κέρδη τους πουλώντας τον προϊόν τους σε ακόµη 

υψηλότερη τιµή. Μάλιστα, πολλές έρευνες επιβεβαιώνουν ότι οι 

ενηµερωµένοι καταναλωτές που συνειδητά επιλέγουν τα βιολογικά προϊόντα 

(περίπου 8,2%) προτίθενται να πληρώσουν ακριβότερα τα προϊόντα που 

φέρουν πιστοποιήσεις για την υψηλή ποιότητά τους. 

Ωστόσο, πολλοί ερευνητές αναγνωρίζουν ότι η βιολογική καλλιέργεια, 

έπειτα από 30 χρόνια ύπαρξης, βρίσκεται αυτό το καιρό σε ένα κρίσιµο 

κοµβικό σηµείο. Παρόλο την ανάπτυξη της αγοράς βιολογικών προϊόντων 

την τελευταία δεκαετία, το µέλλον των µικρών και αυτόνοµων αγροτών 

(βιολογικών ή µη) βρίσκεται σε κίνδυνο. Οι δοµές υποστήριξης των µικρών 

αγροτών έχουν αρχίσει να αποδυναµώνονται σχεδόν σε όλες τις 

ανεπτυγµένες χώρες. Αντίθετα υποστηρίζονται συστήµατα παραγωγής 

µεγάλου αριθµού προϊόντων, µέσα από µεγάλες εκτάσεις. Αυτό που ξέρουµε 

σήµερα ως «βιολογική καλλιέργεια» µπορεί να αλλάξει δραµατικά µέσα στα 

επόµενα χρόνια. 

Τα προβλήµατα της ελληνικής βιολογικής γεωργίας δε φαίνεται να 

σχετίζονται τόσο µε το προϊόν αυτό καθ’ αυτό και το πώς γίνεται αντιληπτό 

από τον καταναλωτή, αλλά είναι µάλλον σχετικά µε τον συνολικότερο τρόπο 
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λειτουργίας της αγοράς. Για να επιτύχει ο βιολογικός τοµέας την 

προβλεπόµενη ανάπτυξη, απαιτείται ένας υψηλός βαθµός εµπιστοσύνης, 

εξαιτίας των διακριτών οικονοµικών, κοινωνικών και ψυχολογικών εµποδίων 

που πρέπει να υπερκεραστούν (Φωτόπουλος, Κρυστάλλης, 2002). Για το λόγο 

αυτό κρίνεται σκόπιµο να ενισχυθεί  η αξιοπιστία του συστήµατος παραγωγής 

και πιστοποίησης στην βιολογική γεωργία µέσω αυστηρότερων ελέγχων σε 

όλα τα στάδια παραγωγής. 

Όσο βελτιώνεται η ποιότητα του συµβατικού ελαιολάδου, τόσο και 

µειώνεται η διαφορά του από το βιολογικό. Εποµένως ο τοµέας του 

βιολογικού ελαιολάδου θα πρέπει να επανατοποθετηθεί έναντι του 

συµβατικού και να επανεξεταστούν οι κανόνες παραγωγής που εφαρµόζονται 

µε σκοπό να διατηρηθεί µια ιδιότυπη ταυτότητα, σηµαντικά 

διαφοροποιηµένη σε σχέση µε αυτή του συµβατικού, η οποία θα µπορεί να 

δικαιολογεί και τη διαφορά τιµής του βιολογικού από το συµβατικό. Άλλωστε, 

πολλοί προβληµατισµοί εµφανίζονται γύρω και από την αξιοπιστία των 

πιστοποιήσεων που παρέχουν οι αρµόδιοι φορείς πιστοποίησης µε συνέπεια 

τη δυσπιστία των καταναλωτών απέναντι στα βιολογικά προϊόντα. Αυτοί οι 

προβληµατισµοί πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη από τους εµπλεκόµενους 

φορείς της βιολογικής γεωργίας, προκειµένου να προστατευθούν τόσο οι 

παραγωγοί όσο και  οι καταναλωτές που στηρίζουν την βιολογική γεωργία. 

Η παραγωγή του ελαιολάδου σε µεγάλη κλίµακα απαιτεί αυξηµένη 

ζήτηση, που µπορεί να δηµιουργηθεί µε την διερεύνηση της αγοράς µέσω του 

διεθνούς εµπορίου και που επιτρέπει τη δηµιουργία µεγάλων οικονοµικών 

µονάδων (Πουρναράκης,2000). 

Στα πλαίσια της µοντέρνας θεωρίας του εµπορίου, η ύπαρξη οικονοµιών 

κλίµακας αποτελεί λόγο για τη δηµιουργία εµπορίου µεταξύ των χωρών 

ακόµη και στην περίπτωση που αυτές είναι όµοιες σε όρους ποσοτήτων 

παραγωγικών συντελεστών. Μάλιστα αν υπάρχει διαφορά στο σχετικό 

πραγµατικό κόστος παραγωγής, η εξειδίκευση και το διεθνές εµπόριο είναι 

επωφελή για την εµπορευόµενη χώρα. Ωστόσο, στην περίπτωση του ελληνικού 

ελαιολάδου που αποτελεί ένα  αγροτικό προϊόν, οι ποιοτικές διαφορές που 
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εµφανίζει  (όπως η ποιότητα του εδάφους,,οι κλιµατολογικές συνθήκες και οι 

διαφορές σε ποιότητες υπεδάφους), δεν επιτρέπουν οµαδοποιήσεις και 

συγκρίσεις σε διεθνές επίπεδο.  

Οι δείκτες εξωτερικού εµπορίου που χρησιµοποιήθηκαν προκειµένου να 

διερευνηθεί η διαχρονική εξέλιξη του εξωτερικού εµπορίου του ελαιολάδου,  

µας έδωσαν µια σειρά από ενδιαφέροντα συµπεράσµατα. 

Σε ό,τι αφορά τον δείκτη ενδοκλαδικού εµπορίου Grubel-Lloyd του 

ελληνικού ελαιολάδου µε τις υπόλοιπες χώρες του κόσµου, διαπιστώθηκε ότι 

αυτός κυµαίνεται σε χαµηλά επίπεδα (µικρότερα της µονάδας) 

αντανακλώντας κατά αυτόν τον τρόπο το µέγεθος έκτασης της 

ανοµοιογένειας του εµπορίου του ελαιολάδου, καθώς η Ελλάδα φαίνεται 

µόνο να εξάγει ελαιόλαδο (γεγονός που ερµηνεύεται και από την υψηλή θέση 

που κατέχει στην παγκόσµια παραγωγή του). Το µέγεθος της παραγωγής 

επαρκεί για να καλύψει την εγχώρια ζήτηση, αλλά ταυτόχρονα και να 

διοχετευθεί σε χώρες του εξωτερικού, εξαιτίας της εξαιρετικής ποιότητάς του. 

Αυτή η ανοµοιογένεια στο εµπόριο του ελαιολάδου που αποτυπώνεται 

στις πολύ χαµηλές τιµές του ενδοκλαδικού δείκτη, αντανακλά και τη 

διαφοροποίηση που εµφανίζει το προϊόν αυτό και το οποίο δίνει το 

προβάδισµα στην Ελλάδα να χρησιµοποιήσει το ποιοτικό συγκριτικό 

πλεονέκτηµα που έχει προκειµένου να ωφεληθεί από το διεθνές εµπόριο και 

να βελτιώσει την οικονοµική της θέση.  

Η γενική τάση του δείκτη είναι αύξουσα προβάλλοντας έτσι την τάση 

οµοιογένειας που φαίνεται να εµφανίζει διαχρονικά το εµπόριο του 

ελαιολάδου, δηλαδή την εξοµάλυνση της διαφοράς µεταξύ εξαγωγών και 

εισαγωγών του ελαιολάδου της χώρας µας, εξαιτίας του έντονου 

ανταγωνισµού που αυτό δέχεται από την εισαγωγή νέων ελαιοπαραγωγικών 

χωρών στη διεθνή αγορά. Αυτή η οµοιογένεια εκφράζεται µέσα από τις 

υψηλές τιµές του δείκτη.  

Στις χώρες στις οποίες ο δείκτης Grubel-Lloyd παίρνει την κατώτατη τιµή 

που ισοδυναµεί µε το µηδέν όταν αυτή προκύπτει από την ύπαρξη µόνο 

εξαγωγών, η Ελλάδα έχει µεγαλύτερες προοπτικές εξαγωγής του ελαιολάδου 
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της καθώς φαίνεται να υπάρχει µεγάλη ζήτηση για το προϊόν αυτό η οποία 

δεν µπορεί να καλυφθεί από την εγχώρια παραγωγή είτε επειδή δεν επαρκεί 

είτε επειδή είναι ανύπαρκτη. Είναι µια πρώτη ένδειξη ώστε οι ελληνικές 

εξαγωγικές επιχειρήσεις να στρέψουν το ενδιαφέρον τους και να προβάλλουν 

µέσα από διάφορες προωθητικές ενέργειες το προϊόν τους, ώστε να κερδίσουν 

µεγαλύτερο µερίδιο στην αγορά ελαιολάδου της κάθε χώρας. Από αυτές 

ξεχωρίζουµε τις: Πορτογαλία, Ιρλανδία, Ουγγαρία, Μάλτα, Σλοβακία, 

Σλοβενία, Βουλγαρία, Εσθονία, Λεττονία και Λιθουανία (εντός Ε.Ε.) και την 

Κίνα (εκτός Ε.Ε.) στις οποίες η Ελλάδα µόνο εξάγει. 

Ο δείκτης του αποκαλυπτόµενου ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος έδειξε 

ότι οι εξαγωγές ελαιολάδου της Ελλάδας είναι σηµαντικότερες για το 

εξωτερικό της εµπόριο συγκριτικά µε την Ιταλία και την Ισπανία (και 

ειδικότερα ως προς την Ιταλία). Αυτό συνεπάγεται ότι το ελαιόλαδο αποτελεί 

ένα πλουτοπαραγωγικό προϊόν για την εθνική µας οικονοµία και χρίζει 

ιδιαίτερης προσοχής. 

Ο δείκτης εµπορικής έντασης έδειξε ότι οι εξαγωγές της Ελλάδας στην 

Κύπρο, την Κίνα, την Αυστρία, το Ηνωµένο Βασίλειο και την Ολλανδία 

κατέχουν ένα µεγάλο µερίδιο του παγκόσµιου εµπορίου του ελαιολάδου. Σε 

αυτές τις χώρες η Ελλάδα πρέπει να διατηρήσει αλλά και να βελτιώσει τη θέση 

της εξαιτίας των ισχυρών εµπορικών δεσµών που φαίνεται να παρουσιάζει. 

Τέλος, µε τον δείκτη ειδίκευσης διαπιστώσαµε ότι το ποσοστό των 

συνολικών ελληνικών εξαγωγών ελαιολάδου στην  Κύπρο και στην Κίνα 

είναι ιδιαίτερα αυξηµένο έναντι των ιταλικών εξαγωγών. Ωστόσο, το ποσοστό 

αυτό είναι πολύ µεγαλύτερο συγκριτικά µε αυτό των ισπανικών εξαγωγών 

και σε περισσότερες χώρες όπως στην Αυστρία, τον Καναδά και την Γερµανία 

πέραν της Κύπρου και της Κίνας. Στις χώρες στις οποίες η Ελλάδα φαίνεται 

λιγότερη ανταγωνιστική πρέπει να αναθεωρήσει την πολιτική των εξαγωγών 

της και να εντείνει τις προσπάθειες της για µεγαλύτερη διεισδυτικότητα στις 

αγορές τους. 

Στα πλαίσια της αναθεωρηµένης Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (Κ.Α.Π.) 

σηµειώνεται µείωση της στήριξης του προϊόντος και αναδιάρθρωση της 
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παραγωγής, όπως επίσης και µείωση των εξαγωγικών επιδοτήσεων και 

δασµών. Ταυτόχρονα, όπως υπογραµµίζεται από το ∆ιεθνές Συµβούλιο 

Ελαιολάδου, υπάρχει ανάγκη αύξησης της κατανάλωσης σε χαµηλότερες τιµές, 

για να αποτραπεί η υπερβολική παραγωγή ελαιολάδου στο µέλλον.  

Ο ελαιοπαραγωγός καλείται να αναλάβει αυξηµένα επιχειρηµατικά 

ρίσκα αναπτύσσοντας  επιχειρηµατικό πνεύµα ως κύριος συντελεστής στην 

αλυσίδα της βιολογικής παραγωγής, προσπαθώντας παράλληλα να 

ακολουθήσει τις διεθνείς εξελίξεις και να προσφέρει ένα πιο ανταγωνιστικό 

προϊόν (υψηλή ποιότητα σε χαµηλότερη τιµή). Ο παραγωγός πρέπει να 

αναπτύξει επιχειρηµατικό πνεύµα ως κύριος συντελεστής στην αλυσίδα της 

βιολογικής παραγωγής. 

Από την άλλη πλευρά οι τυποποιητές πρέπει να βρουν τρόπους 

πρόσβασης στα ξένα δίκτυα διανοµής ώστε να πουλήσουν  το προϊόν τους 

στην καλύτερη δυνατή τιµή. Εκστρατείες προώθησης έχουν γίνει σε χώρες 

όπως η Αυστραλία, η Ιαπωνία και οι Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής. 

Οι προβλέψεις δείχνουν ότι λόγω των νέων καλλιεργούµενων εκτάσεων 

σε όλο τον κόσµο, θα υπάρξει πλεόνασµα ελαιολάδου το 2007-2008. Το πιθανό 

µέγεθος του πλεονάσµατος δεν είναι δυνατόν να καθοριστεί ακόµα, εντούτοις 

η αυξανόµενη κατανάλωση στις κυριότερες χώρες εισαγωγής είναι σηµαντική 

για την ελαστικότητα των τιµών και του εισοδήµατος στα επόµενα έτη. 

Εξαιτίας της εισαγωγής νέων ελαιοπαραγωγικών χωρών, η στρατηγική 

της Ελλάδας θα πρέπει  λάβει υπόψη και αυτό τον παράγοντα. Το ελαιόλαδο 

είναι ένα κατ’ εξοχήν προϊόν εντάσεως εργασίας και κατά συνέπεια θα 

παραµείνει ένα ακριβό προϊόν που θα στοχεύει σε αγορές-θύλακες, ανάλογα 

µε τις καταναλωτικές συνήθειες και το επίπεδο ανάπτυξης της κάθε χώρας. 

 Οι χώρες παραγωγής της Βορείου Αφρικής θα έχουν σηµαντικό 

πλεονέκτηµα στις τιµές λόγω χαµηλού εργατικού κόστους, αλλά ενδεχοµένως 

θα υστερούν στην ποιότητα και στην εµπορία του προϊόντος διεθνώς, άρα θα 

εξαρτώνται από τις γειτονικές µεγάλες ευρωπαϊκές χώρες (Ιταλία, Ισπανία) 

για την προώθησή του. Ήδη µεγάλες ποσότητες της παραγωγής τους 

κατευθύνονται στις χώρες αυτές σε µορφή χύµα, όπου αναµειγνύονται µε 
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άλλα ελαιόλαδα και εξάγονται ως ιταλικά ή ισπανικά. Σηµαντικό είναι να 

έχουµε υπόψη µας ότι το ελαιόλαδο, σύµφωνα µε τις απόψεις πολλών 

τυποποιητών, εντάσσεται στα προϊόντα πολυτελείας των οποίων η ποιότητα 

καθορίζεται συχνά από το συγκεκριµένο τρόπο ανάµειξης διαφόρων 

ποιοτήτων και ποικιλιών (όπως τα καπνά, ο καφές, το ουίσκι, το κρασί κλπ). 

Οι Ιταλοί στον τοµέα αυτό είναι οι αδιαµφισβήτητοι ηγέτες. Η ανάµειξη 

εξυπηρετεί αφενός τη δηµιουργία µιας σταθερής γεύσης και ποιότητας 

διαχρονικά και αφετέρου δίνει µεγαλύτερη σταθερότητα στις τιµές. 

Σηµαντικό µειονέκτηµα για τις ελαιοπαραγωγικές χώρες που 

εντάσσονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αποτελεί  το γεγονός ότι η τελευταία 

επιδοτεί και περιορίζει την παραγωγή ελαιολάδου σε συγκεκριµένα ανώτατα 

όρια, ενώ οι τρίτες χώρες δεν έχουν την ίδια πολιτική και σε πολλές 

περιπτώσεις δεν έχουν καν συγκεκριµένη πολιτική για το ελαιόλαδο ακόµα. 

Με τα δεδοµένα αυτά, η χώρα µας θα πρέπει να εντείνει την εξαγωγική 

της προσπάθεια ώστε να κατακτήσει µεγαλύτερο µέρος των ξένων αγορών 

περιορίζοντας τις εξαγωγές χύµα προς Ιταλία και αναπτύσσοντας επώνυµα 

διεθνώς αναγνωρίσιµα προϊόντα. Η επιτυχής έκβαση αυτής της προσπάθειας 

θα δηµιουργήσει τις προϋποθέσεις τόσο για την αύξηση του εισοδήµατος των 

παραγωγών, όσων και των εµπορικών επιχειρήσεων οι οποίες θα στραφούν 

στην πρακτική που ακολουθούν και οι άλλες ευρωπαϊκές εταιρίες, της 

δηµιουργίας δηλαδή επωνύµων προϊόντων βασισµένων στα σταθερά 

ποιοτικά χαρακτηριστικά και ανταγωνιστικές τιµές. 

Το κρίσιµο στοιχείο στην προσπάθεια αυτή είναι η ύπαρξη µεγάλων 

εταιριών µε την απαιτούµενη οικονοµική επιφάνεια για την στήριξη µεγάλων 

εξαγωγικών προγραµµάτων. Παρόλο ότι είµαστε µια χώρα µε µεγάλη 

κατανάλωση ελαιολάδου, δυστυχώς δεν αναπτύχθηκαν έγκαιρα µεγάλες 

εταιρίες τυποποίησης µε επώνυµα προϊόντα, κυρίως λόγω της παραδοσιακής 

πρακτικής της εµπορίας του ελαιολάδου στην εσωτερική αγορά σε χύµα 

µορφή. Η πρόσφατη στροφή στην κατανάλωση συσκευασµένου και επωνύµου 

ελαιολάδου, ασφαλώς επιτρέπει την ανάπτυξη επωνύµων προϊόντων και την 

επέκταση των ελληνικών εταιριών. 
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Ο εκσυγχρονισµός και η δηµιουργία νέων υποδοµών στη µεταποίηση και 

την εµπορία µέσω της βέλτιστης αξιοποίησης των σχετικών κοινοτικών 

προγραµµάτων και της αναζήτησης συστηµάτων διανοµής µε µικρότερο 

κόστος σε συνδυασµό µε τη µεγαλύτερη χρήση των εργαλείων του εξαγωγικού 

µάρκετινγκ µπορεί να αποφέρει ευεργετικά αποτελέσµατα στο εξαγωγικό 

εµπόριο του ελληνικού ελαιολάδου.  
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Κατανάλωση ελαιολάδου επιλεγµένων χωρών 

 

Έτη Ισπανία Ιταλία Ε.Ε. 
Παγκόσµια 
κατανάλωση 
(σε τόνους) 

1994 420.000 675.000 1.451.000 1.994.500 
1995 352.100 653.000 1.387.000 1.888.500 
1996 470.200 675.000 1.566.500 2.241.500 
1997 550.400 698.000 1.705.500 2.381.500 
1998 528.500 705.000 1.709.000 2.413.000 
1999 502.600 714.000 1.728.000 2.442.500 
2000 580.800 729.000 1.835.000 2.590.500 
2001 631.200 795.000 1.894.000 2.606.000 
2002 591.300 770.000 1.918.000 2.677.500 
2003 613.900 785.000 1.997.500 2.882.500 
2004 600.000 837.100 2.066.000 2.885.500 
2005 560.000 837.100 1.982.500 2.769.000 

Πηγή: ∆ιεθνές Συµβούλιο ελαιολάδου 

 

 
Πίνακας 1.2 

 
Κατανοµή της Μέγιστης Εγγυηµένης Ποσότητας 

 

Χώρα Ε.Ε.Π.   
(τόνοι) 

Ποσοστό  
επί του 
συνόλου 

(%) 

Ισπανία 760.027 42,76 
Ιταλία 543.164 30,57 
Ελλάδα 419.529 23,6 

Πορτογαλία 51.244 2,89 
Γαλλία 3.297 0,18 
Σύνολο 1.777.261 100 

Πηγή: Αγροτική Πολιτική, Κ. Παπαγεωργίου, 

Π. Σπάθης, 2000, Στοχαστής 
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Πίνακας 1.3 
 

Ενδοκλαδικό εµπόριο του ελαιολάδου της Ελλάδας µε τις  ευρωπαϊκές χώρες (27) 
(ποσότητα σε τόνους) 

 
Ιταλία Γερµανία Ηνωµένο Βασίλειο Ισπανία Αυστρία 

Έτος 
Εξαγωγές Εισαγωγές Εξαγωγές Εισαγωγές Εξαγωγές Εισαγωγές Εξαγωγές Εισαγωγές Εξαγωγές Εισαγωγές 

1996 99.822.000 1.413.000 754.800 6.700 1.134.900 58.700 14.058.800 388.800 60.900 1.700 
1997 90.606.100 2.100.700 719.300 4.300 1.653.800 - 982.100 2.235.000 69.500 - 
1998 100.183.200 3.348.300 1.150.900 35.900 3.007.600 2.700 2.845.300 25.000 39.600 - 
1999 170.320.600 665.100 2.045.400 65.500 2.518.000 5.700 12.510.400 59.300 173.000 - 
2000 96.406.200 1.628.100 1.386.300 41.200 2.600.700 0 510.900 81.800 532.700 0 
2001 108.835.700 3.082.600 2.870.100 13.500 2.392.100 2.200 1.236.600 242.000 511.700 - 
2002 60.220.700 3.091.400 1.793.400 20.000 1.837.600 200 227.000 933.500 234.200 - 
2003 85.844.000 3.705.300 1.409.000 17.400 1.790.500 5.800 5.321.800 263.200 306.800 - 
2004 28.520.000 3.545.700 2.113.200 35.000 1.546.400 5.500 181.700 4.694.300 1.090.000 - 
2005 79.011.700 2.212.900 1.630.500 77.100 1.646.000 4.600 3.999.000 1.061.000 1.118.800 - 
2006 83.830.500 1.699.700 2.843.000 38.700 1.828.600 37.300 6.258.400 367.700 1.156.300 1.800 

Πηγή: EUROSTAT



104 
 

 
 

Πίνακας 1.3  (συνέχεια) 
 

Ενδοκλαδικό εµπόριο του ελαιολάδου της Ελλάδας µε τις  ευρωπαϊκές χώρες (27) 
(ποσότητα σε τόνους) 

 

Πηγή: EUROSTAT

Σουηδία Γαλλία ∆ανία Βέλγιο  Φινλανδία 
Έτος 

Εξαγωγές Εισαγωγές Εξαγωγές Εισαγωγές Εξαγωγές Εισαγωγές Εξαγωγές Εισαγωγές Εξαγωγές Εισαγωγές 
1996 240.600 - 2.457.900 1.600 44.500 - 169.800 3.200 46.500 - 
1997 481.400 - 884.700 4.200 114.200 100 116.400 0 110.400 - 
1998 586.200 - 166.500 3.000 127.800 9.600 76.900 - 99.600 8.800 
1999 747.300 - 862.800 2.600 108.000 - 149.400 - 99.500 - 
2000 820.300 - 1.074.900 - 216.900 9.000 208.400 3.100 59.000 - 
2001 428.200 - 364.500 0 249.500 - 194.900 2.100 61.600 - 
2002 227.100 - 412.000 1.400 121.700 - 106.600 800 33.200 - 
2003 319.000 - 227.100 600 116.500 3.200 198.500 - 19.800 6.700 
2004 339.500 6.500 301.200 3.400 213.400 - 270.500 29.200 15.600 1.100 
2005 354.100 500 329.800 28.700 122.400 - 252.400 61.900 93.300 - 
2006 472.400 - 593.600 0 222.000 2.000 462.500 1.000 70.400 - 
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Πίνακας 1.3  (συνέχεια) 

Ενδοκλαδικό εµπόριο του ελαιολάδου της Ελλάδας µε τις  ευρωπαϊκές χώρες (27) 
(ποσότητα σε τόνους) 

Πηγή: EUROSTAT

Πορτογαλία/ Ιρλανδία Λουξεµβούργο Ολλανδία Κύπρος 
Έτος 

Εξαγωγές Εισαγωγές Εξαγωγές Εισαγωγές Εξαγωγές Εισαγωγές Εξαγωγές Εισαγωγές Εξαγωγές Εισαγωγές 
1996 4.803.300 - - - - - 1.846.600 39.400 21.900 - 
1997 - - - - - - 74.300 0 23.800 - 
1998 - - - - - - 1.204.700 483.400 631.800 - 
1999 307.900 - 2.000 - 100 - 3.997.300 183.300 396.300 - 
2000 - - 7.300 - 900 - 467.000 23.200 184.000 0 
2001 1.800 - 10.700 - 300 - 296.200 700 76.800 400 
2002 1.400 - 8.700 - 1.200 - 605.100 600 13.500 - 
2003 164.000 - 11.800 - 1.500 - 1.536.100 115.000 18.300 - 
2004 - 189.900 7.100 - 5.300 300 941.700 - 251.300 - 
2005 103.400 - 3.900 - 5.200 100 812.600 200 405.700 304.300 
2006 286.100 - 9.600 - 6.000 - 584.100 600 680.200 90.800 
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Πίνακας 1.3  (συνέχεια) 

 
Ενδοκλαδικό εµπόριο του ελαιολάδου της Ελλάδας µε τις  ευρωπαϊκές χώρες (27) 

(ποσότητα σε τόνους) 
 

Τσεχία Ουγγαρία Μάλτα Σλοβακία Εσθονία 
Έτος 

Εξαγωγές Εισαγωγές Εξαγωγές Εισαγωγές Εξαγωγές Εισαγωγές Εξαγωγές Εισαγωγές Εξαγωγές Εισαγωγές 
1996 - - 8.300 - 7.300 - 14.200 - 300 - 
1997 400 - 2.000 - 11.400 - - - - - 
1998 14.000 - 4.700 - 14.100 - 1.700 - 4.600 - 
1999 4.500 - 1.800 - 10.900 - 6.500 - - - 
2000 11.000 - 10.600 - 23.400 - 1.700 - - - 
2001 39.400 - 39.500 - 7.700 - 2.200 - - - 
2002 75.500 - 7.900 - 14.400 - 1.200 - - - 
2003 57.000 4.300 9.300 - 6.500 - 1.600 - - - 
2004 37.700 - 56.300 - 8.000 - 100 - - - 
2005 18.400 - 26.900 - 2.000 - 1.000 - - - 
2006 204.500 400 27.100 - 8.400 - 22.000 - - - 

Πηγή: EUROSTAT
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Πίνακας 1.3  (συνέχεια) 

 
Ενδοκλαδικό εµπόριο του ελαιολάδου της Ελλάδας µε τις ευρωπαϊκές χώρες (27) 

(ποσότητα σε τόνους) 
 

Λεττονία Λιθουανία Σλοβενία Πολωνία Ρουµανία Βουλγαρία 
Έτος 

Εξαγωγές Εισαγωγές Εξαγωγές Εισαγωγές Εξαγωγές Εισαγωγές Εξαγωγές Εισαγωγές Εξαγωγές Εισαγωγές Εξαγωγές Εισαγωγές 
1996 - - - - 13.000 - 12.900 - 2.500 - 4.000 - 
1997 2.500 - 2.200 - 17.200 - 34.300 - 3.600 - 19.400 - 
1998 - - - - 24.100 - 101.200 - 35.100 5.500 12.500 - 
1999 600 - - - 7.200 - 57.200 - 10.700 - 37.900 - 
2000 600 - - - 19.400 - 87.900 - 68.400 - 51.800 - 
2001 - - - - 16.600 - 118.500 11.800 33.300 - 65.700 - 
2002 - - 1.300 - 8.300 - 35.200 - 29.600 - 47.200 - 
2003 - - 1.900 - 29.500 - 212.500 - 32.000 - 44.500 - 
2004 100 - - - 15.400 - 200.300 - 19.800 - 41.800 - 
2005 - - 42.700 - 13.200 - 245.600 1.400 45.700 - 59.200 - 
2006 1.900 - - - 20.600 - 206.000 - 54.000 - 88.000 - 

Πηγή: EUROSTAT
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Πίνακας 1.3  (συνέχεια) 

 
Ενδοκλαδικό εµπόριο του ελαιολάδου της Ελλάδας µε τις  χώρες εκτός Ε.Ε. 

(ποσότητα σε τόνους) 
 

Η.Π.Α Καναδάς Ιαπωνία Κίνα Αυστραλία 
Έτος 

Εξαγωγές Εισαγωγές Εξαγωγές Εισαγωγές Εξαγωγές Εισαγωγές Εξαγωγές Εισαγωγές Εξαγωγές - 
1996 1.430.700 - 348.100 - 212.900 - - - 1.303.500 - 
1997 2.142.800 - 676.800 - 309.700 10.700 - - 1.392.100 - 
1998 2.597.100 - 752.000 - 284.200 - - - 1.352.200 - 
1999 2.143.600 - 804.400 - 243.500 2.000 - - 986.800 5.500 
2000 3.331.200 - 1.251.000 7.000 329.700 - - - 1.825.300 - 
2001 3.141.900 19.900 1.564.600 - 246.700 - 11.500 - 1.391.300 - 
2002 3.108.900 - 1.033.900 - 264.300 - 52.000 - 1.449.700 - 
2003 2.869.600 - 1.458.600 - 262.300 - 20.900 - 1.614.100 - 
2004 2.439.400 - 1.328.500 - 253.400 - 122.400 - 1.097.700 - 
2005 2.534.800 - 1.851.600 - 262.700 - 548.100 - 1.421.700 - 
2006 3.616.000 - 1.866.300 - 239.700 - 325.500 - 1.189.200 - 

Πηγή: EUROSTAT
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Πίνακας 1.4   

 
Εξαγωγές ελαιολάδου Ελλάδας σε επιλεγµένες χώρες 

(ποσότητα σε τόνους) 
 

Έτη ΑΥΣΤΡΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΓΑΛΛΙΑ ΗΝ.ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΚΑΝΑ∆ΑΣ ΚΙΝΑ ΙΑΠΩΝΙΑ Η.Π.Α. ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ 

2002 805.014 48.464 5.860.035 967.579 13.972.922 4.344.689 3.340.318 162.317 1.166.436 9.954.028 1.573.274 

2003 987.177 62.471 5.413.641 3.416.541 6.203.247 4.690.387 4.498.626 86.669 1.071.148 9.031.267 3.574.998 

2004 2.093.408 260.902 8.931.706 1.215.323 5.611.307 3.711.740 4.699.785 413.182 1.184.636 9.198.366 2.845.982 

2005 3.866.583 329.522 6.909.604 1.340.248 5.979.244 5.130.700 7.009.878 1.683.254 1.217.982 10.239.588 2.680.310 

2006 4.398.785 823.626 14.479.707 3.065.417 7.173.734 5.306.889 8.702.167 1.565.570 1.308.207 16.124.735 2.559.060 

Πηγή: EUROSTAT & ITC 
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Πίνακας 1.5   
 

Εξαγωγές ελαιολάδου Ισπανίας σε επιλεγµένες χώρες 
(ποσότητα σε τόνους) 

 
Έτη ΑΥΣΤΡΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΓΑΛΛΙΑ ΗΝ.ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΚΑΝΑ∆ΑΣ ΚΙΝΑ ΙΑΠΩΝΙΑ Η.Π.Α. ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ 

2002 862.278 7.900 9.251.493 160.817.880 41.628.704 36.224.093 5.379.654 530.342 33.527.300 83.246.704 8.255.792 

2003 1.027.108 27.663 11.567.240 170.394.399 43.685.918 35.986.447 3.964.269 1.092.571 30.174.530 77.428.964 11.484.630 

2004 1.366.300 44.999 13.662.263 204.512.901 57.741.483 45.808.380 2.312.036 2.383.746 38.164.087 84.582.064 12.805.441 

2005 1.001.720 43.983 19.136.716 234.480.766 74.965.700 39.661.552 2.173.106 5.321.886 41.641.865 95.032.407 15.660.420 

2006 2.902.174 71.594 26.038.268 277.746.655 103.129.094 62.945.310 2.625.855 6.984.908 44.889.525 99.359.713 23.597.373 

Πηγή: EUROSTAT & ITC 
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Πίνακας 1.6 
   

Εξαγωγές ελαιολάδου Ιταλίας σε επιλεγµένες χώρες 
(ποσότητα σε τόνους) 

 
Έτη ΑΥΣΤΡΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΓΑΛΛΙΑ ΗΝ.ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΚΑΝΑ∆ΑΣ ΚΙΝΑ ΙΑΠΩΝΙΑ Η.Π.Α. ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ 

2002 11.587.774 - 103.794.721 61.997.994 43.806.228 25.661.445 41.998.148 340.879 60.203.210 321.813.898 18.979.461 

2003 11.430.353 802 122.250.541 67.789.533 45.181.292 22.951.640 35.228.042 418.175 57.008.355 303.616.561 18.789.292 

2004 14.429.323 98.810 144.779.463 64.562.853 46.499.685 29.710.534 41.474.667 1.170.722 59.562.818 358.247.264 14.798.549 

2005 14.947.260 21.162 149.396.894 67.535.031 52.838.156 35.612.823 47.880.725 3.029.194 65.164.594 426.142.741 22.777.356 

2006 17.493.236 236.780 167.722.479 90.952.184 64.228.591 46.591.926 61.411.607 5.574.687 71.432.987 474.539.815 29.759.365 

Πηγή: EUROSTAT & ITC 
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Πίνακας 1.7   
 

Παγκόσµιες εξαγωγές ελαιολάδου σε επιλεγµένες χώρες 
(ποσότητα σε τόνους) 

 
Έτη ΚΟΣΜΟΣ ΑΥΣΤΡΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΓΑΛΛΙΑ ΗΝ.ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΚΑΝΑ∆ΑΣ ΚΙΝΑ ΙΑΠΩΝΙΑ Η.Π.Α. ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ 

2002 2.656.135.000 14.564.000 63.000 121.297.000 222.466.000 89.979.000 70.601.000 61.338.000 1.057.000 107.645.000 489.144.000 29.770.000 

2003 2.761.234.000 13.661.000 124.000 113.460.000 235.102.000 115.689.000 70.695.000 64.232.000 1.734.000 103.110.000 482.677.000 34.141.000 

2004 3.505.392.000 18.578.000 561.000 141.645.000 255.384.000 148.885.000 87.755.000 77.088.000 5.475.000 112.939.000 601.522.000 38.277.000 

2005 4.218.962.000 24.250.000 544.000 179.264.000 306.564.000 175.484.000 93.897.000 99.998.000 11.362.000 133.167.000 756.290.000 49.996.000 

2006 4.314.695.000 27.741.000 1.132.000 214.450.000 361.921.000 203.751.000 119.715.000 110.591.000 16.459.000 135.036.000 769.720.000 53.647.000 

Πηγή: ITC 
 

 
 


