
ΜΑΡΤΙΟΣ 2019 

 

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΜΑΔΡΙΤΗ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

 

 

 

 

ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 
 

 

 

 

 

 
 

 

 



2 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Avda. Dr. Arce 24-28002 Mαδρίτη 
 Tηλ: +34915644592, Φαξ: +34915644668, www.agora.mfa.gr/es73, ecocom-madrid@mfa.gr 

 

             
 ΠΡΕΣΒΕΙΑ  ΜΑΔΡΙΤΗΣ    

      ΓΡΑΦΕΙΟ Ο.Ε.Υ.            

 

 

                                                                                                     Μαδρίτη, 14 Μαρτίου 2019 
                                                                                           

 

ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

1.Γενικές Πληροφορίες ........................................................................................................................... 3 

2.Στατιστικά Στοιχεία ............................................................................................................................... 4 

3.Προβλέψεις για την περίοδο 2018-19 .............................................................................................. 5 

4.Ευκαιρίες για τους Έλληνες εξαγωγείς ελαιολάδου στην Ισπανία ......................................... 6 

5.International Olive Council (IOC) ...................................................................................................... 7 

6.Ημερολόγιο Διεθνών Εκθέσεων Ελαιολάδου στην Ισπανία (www.aceitedeoliva.com) .......... 7 

7.Διεθνής Έκθεση EXPOLIVA 2019, Χαέν, 15-18.05.2019 .............................................................. 8 

8.ΠΗΓΕΣ ...................................................................................................................................................... 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.agora.mfa.gr/es73
mailto:ecocom-madrid@mfa.gr


3 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Avda. Dr. Arce 24-28002 Mαδρίτη 
 Tηλ: +34915644592, Φαξ: +34915644668, www.agora.mfa.gr/es73, ecocom-madrid@mfa.gr 

 

             
 ΠΡΕΣΒΕΙΑ  ΜΑΔΡΙΤΗΣ                                        Μαδρίτη, 14 Μαρτίου 2019 

      ΓΡΑΦΕΙΟ Ο.Ε.Υ.                                                                           

1. Γενικές Πληροφορίες 

Παγκοσμίως καλλιεργούνται περισσότερα από 750 εκατομμύρια ελαιόδεντρα, το 95% εκ των 

οποίων συναντάται στις μεσογειακές χώρες. Η μεγαλύτερη παραγωγή ελαιολάδου προέρχεται 

από τη νότια Ευρώπη, τη βόρειο Αφρική και την Εγγύς Ανατολή. Από την ευρωπαϊκή παραγωγή, 

το 93% προέρχεται από την Ισπανία, την Ιταλία και την Ελλάδα. Η ισπανική επαρχία Jaén είναι 

παγκοσμίως γνωστή ως η επαρχία με τους περισσότερους και μεγαλύτερους ελαιώνες. 

Η Ισπανία κατέχει την πρώτη θέση στην παραγωγή και την εξαγωγή ελαιών και ελαιολάδου, ενώ 

στο έδαφός της καλλιεργούνται περισσότερα από 300 εκατομμύρια ελαιόδεντρα. Από τα 2,1 εκατ. 

εκτάρια (5,19 εκατ. στρέμματα) ελαιώνων, το 92% προορίζεται για παραγωγή ελαιολάδου. Η μέση 

ετήσια παραγωγή ποικίλλει λόγω του κυκλικού χαρακτήρα της συγκομιδής, αλλά γενικά 

κυμαίνεται μεταξύ 600.000-1.000.000 μετρικών τόνων, εκ των οποίων μόνο το 20% εξάγεται.  

Η χώρα παράγει σχεδόν το ήμισυ του παγκόσμιου ελαιολάδου, τρεις φορές περισσότερο από την 

Ιταλία, την Ελλάδα ή την Τυνησία. Πάνω από 250 εκατομμύρια ελαιόδεντρα μεγαλώνουν στην 

Ισπανία. Αναφορικά με την κατανάλωση, η Ισπανία είναι ο δεύτερος καταναλωτής παγκοσμίως 

μετά την Ιταλία. Δεδομένου ότι η εγχώρια κατανάλωση είναι χαμηλότερη της παραγωγής, ένα 

μεγάλο ποσοστό του ελαιολάδου που παράγεται στην Ισπανία εξάγεται κυρίως στην Ιταλία, της 

οποίας η εγχώρια παραγωγή δεν αρκεί για να καλύψει τις καταναλωτικές ανάγκες της. Άλλοι 

προορισμοί του ισπανικού ελαιολάδου είναι η Γαλλία, η Πορτογαλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, 

καθώς και τρίτες χώρες (εκτός Ε.Ε.). Το ελαιόλαδο εξάγεται κυρίως χύμα αλλά και σε 

εμφιαλωμένη μορφή. 

Πρωταγωνιστής στη παραγωγή ελαιολάδου είναι η αυτόνομη κοινότητα της Ανδαλουσίας με το 

εξαιρετικά υψηλό ποσοστό του 80% επί του συνόλου. Στην επαρχία Jaén επικρατεί η ποικιλία 

Picual, όπως επίσης οι Verdala, Real και Μanzanilla de Jaén, ενώ στην επαρχία Cσrdoba, οι 

ποικιλίες Picula, Picual, Lechín, Chorrío, Pajarero, και Hojiblanco. Το ονομαζόμενο ελαιόλαδο 

κατηγορίας "Α" της Ανδαλουσίας έχει μέγιστη οξύτητα 0,4%, ενώ ελαιόλαδα κατηγορίας "Β" έχουν 

οξύτητα μέχρι 1%. Η Καταλονία είναι επίσης ελαιοπαραγωγική περιοχή με το ελαιόλαδό της να 

είναι γενικά ελαφρύτερο. Οι περισσότεροι ελαιώνες βρίσκονται στην περιοχή Les Garrigues, στην 

επαρχία Lleida και στην περιοχή Siurana, πολύ κοντά στην επαρχία Τarragona, ενώ η κύρια 

ποικιλία είναι η Arbequina καθώς και οι Real (Royal), Verdiel και Morrut. 

Η Ισπανία διαθέτει σήμερα 1.733 ενεργά ελαιοτριβεία, από τα οποία 817 βρίσκονται στην 

Ανδαλουσία (45%). Στην επαρχία Jaén, όπου  βρίσκεται  το κέντρο της εθνικής παραγωγής ( 32% 

του συνόλου παραγωγής) και εμπορίας, τα ενεργά ελαιοτριβεία είναι 327. Το μεγαλύτερο μέρος 
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των ελαιοτριβείων, περί το 56% του συνόλου, λειτουργούν σε μορφή συνεταιρισμών και 

παράγουν το 70% της συνολικά παραγόμενης ποσότητας. Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν και 

βιομηχανικά ελαιοτριβεία. Η διαφορά έγκειται στο ότι ενώ τα πρώτα αναλαμβάνουν την 

επεξεργασία των καρπών των μελών-παραγωγών του συνεταιρισμού, τα δεύτερα λειτουργούν 

βάσει συμβολαίου με τον πελάτη-παραγωγό.  

Αν και ορισμένα ελαιοτριβεία διαθέτουν δικές τους γραμμές συσκευασίας, αποφεύγοντας τους 

μεσάζοντες, τα περισσότερα δεν έχουν, ακολουθώντας τις εξής μεθόδους για τη διάθεση του 

προϊόντός τους: είτε επιλέγουν την αυτοκατανάλωση (στην περίπτωση του παρθένου και του 

εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου), είτε επιλέγουν να πουλήσουν το προϊόν χύμα σε 

συσκευαστήρια ή εργαστήρια ραφιναρίσματος ελαιολάδου. Πάντως, οι ελαιοπαραγωγοί και οι 

εμφιαλωτές της Ισπανίας έχουν επενδύσει στην τελειότητα, από τις νέες πρακτικές συγκομιδής 

έως τα σύγχρονα μηχανήματα. 

Ένα άλλο στοιχείο που χαρακτηρίζει τον κλάδο είναι η υψηλή συγκέντρωση. Αυτό σημαίνει ότι 

περιορισμένος αριθμός επιχειρήσεων καταλαμβάνει το μεγαλύτερο ποσοστό, τόσο της 

παραγωγής όσο και του εμπορίου, παρόλο που στον κλάδο δραστηριοποιείται μεγάλος αριθμός 

επιχειρήσεων, οι οποίες όμως δεν είναι αρκετά ανταγωνιστικές, λόγω του μικρού αριθμού 

εμπορικών συναλλαγών τους. Μερικές από τις πιο σημαντικές εταιρείες στην ισπανική αγορά 

ελαιολάδου είναι οι: Aceites del Sur-Coosur S.A. (ACESUR), Sovena España S.A., Migasa 

Aceites S.L. και η Deoleo S.A. Πρόκειται για κάθετα ολοκληρωμένες εταιρείες που 

δραστηριοποιούνται σε όλο το φάσμα των παραγωγικών διαδικασιών. 

2. Στατιστικά Στοιχεία 

 

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ισπανικού Υπουργείου Γεωργίας, Αλιείας και Τροφίμων, η 

ισπανική παραγωγή ελαιολάδου, όπως φαίνεται και στο ακόλουθο διάγραμμα, κατά τα έτη 2016-

17 και 2017-18 παρέμενε σταθερή, ενώ το έτος 2018-19 το υψηλό επίπεδο παραγωγής 

διατηρείται, με όγκο ρεκόρ για τον Ιανουάριο με ποσοστό 88% υψηλότερο από το μέσο όρο.  
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Οι εισαγωγές ελαιολάδου από το 2016 έως σήμερα έχουν ανοδική τάση, ωστόσο το ποσοστό 

αυτό δεν μπορεί να συγκριθεί με τις εξαγωγές. Αναμένεται ότι οι εισαγωγές τον Ιανουάριο θα είναι 

υψηλότερες σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα σε προηγούμενες περιόδους. 

Όσον αφορά τις εξαγωγές, αυξάνονται σταδιακά και φαίνεται ότι, την περίοδο 2018-19, θα είναι 

υψηλότερες από το περασμένο χρονικό πλαίσιο. 

 

 

Οι τιμές του ελαιολάδου, ενώ κινούνταν θετικά, φαίνεται ότι τη φετινή χρονιά θα υποστούν μείωση, 

πράγμα το οποίο θα επηρεάσει όλες τις κατηγορίες ελαιολάδων. Συγκεκριμένα, οι μειώσεις ανά 

κατηγορία είναι οι ακόλουθες: εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο: -1,55%,  παρθένο ελαιόλαδο: -

1,81%, λάδι λαμπάντε: -1,46% και ραφιναρισμένο: -0,56%. 

Στον πίνακα που ακολουθεί, εμφανίζονται συγκριτικά οι τιμές όλων των κατηγοριών ελαιολάδου: 

 2016 2017 2018 2019 

Εξαιρετικά 

παρθένο  

324,99 381,16 358,32 268,58 

Παρθένο 303,20 370,65 343,13 237,42 

Λαμπάντε 298,57 361,03 332,51 220,92 

Ραφιναρισμένο 308,23 370,75 336,67 225,22 

*τιμές/100kg 

**Πηγή: ΜΑPAMA (Υπουργείο Γεωργίας, Αλιείας και Τροφίμων της Ισπανίας) 

 

3. Προβλέψεις για την περίοδο 2018-19 

 

Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η ισπανική παραγωγή 

ελαιολάδου προβλέπεται να φθάσει τους 1,76 εκατομμύρια τόνους παραγωγής κατά την περίοδο 

2018-19, σε σχέση με τους 1,39 σε εκατ. τόνους κατά το προηγούμενο έτος. Συμπληρωματικά, 

αναμένεται να εξάγει 1,22 εκατ. τόνους τη συγκεκριμένη περίοδο, δηλαδή σχεδόν 40% 
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περισσότερο από το 2017-18. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην απότομη μείωση της 

παραγωγής σε άλλες χώρες, όπως η Ελλάδα και η Ιταλία. 

Υπολογίζεται ότι η Ιταλία ότι θα παράγει μόνο 226.000 τόνους ελαιολάδου κατά την περίοδο 2018-

19, λιγότερο από το μισό της προηγούμενης συγκομιδής. Η Ελλάδα θα πέσει στους 248.000 

τόνους (35% μείωση) και η Πορτογαλία θα παράγει κάτω από 121.300 τόνους (20% μείωση). Η 

παραγωγή της Ισπανίας θα φτάσει τα τρία τέταρτα της συνολικής παραγωγής ελαιολάδου στην 

ΕΕ κατά την περίοδο 2018-19. 

Μετά από μία μικρή πτώση κατά την περίοδο των θερινών μηνών, οι εξαγωγές αναμένεται να 

ανακάμψουν πάλι τον επόμενο Ιανουάριο. Επίσης, η κατανάλωση στην Ισπανία δείχνει να 

αυξάνεται κατά την περίοδο 2018-19, μετά από πτώση των τιμών κάτω από το ποσό των € 3.00 

($ 3.42) ανά χιλιόγραμμο για το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο και αναμένεται να φτάσει τους 578.700 

τόνους. 

Οι ασυνήθιστα ψυχρές καιρικές συνθήκες και τα κύματα καύσωνα έδρασαν τελικά θετικά για τη 

φετινή σοδιά. Μολονότι η Jaén υπέστη καταστροφή στην αναμενόμενη συγκομιδή του 

περασμένου Νοεμβρίου λόγω κακών καιρικών συνθηκών, κατάφερε να ανακάμψει το μήνα 

Δεκέμβριο 2018. Τα στοιχεία από τον Ιανουάριο 2019 (μη διαθέσιμα ακόμη) θα καθορίσouν εάν 

η Ισπανία θα φθάσει τα εκτιμώμενα στοιχεία για την παραγωγή ελαιολάδου τη φετινή χρονιά. 

Οι υπόλοιπες χώρες παραγωγής ελαιολάδου εκτός της ΕΕ σημειώνουν επίσης μείωση της 

παραγωγής. Η Τυνησία και η Τουρκία αναμένεται να έχουν μειωμένη παραγωγή κατά περίπου 

50%, ενώ μόνο το Μαρόκο θα αυξήσει την παραγωγή του, φθάνοντας περίπου 50% περισσότερο 

από την προηγούμενη χρονιά. 

4. Ευκαιρίες για τους Έλληνες εξαγωγείς ελαιολάδου στην Ισπανία 

 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, η Ισπανία όσον αφορά το ελαιόλαδο αποτελεί μία πολύ ανεπτυγμένη 

αγορά με μεγάλη συγκέντρωση, κάθετη ολοκλήρωση και ισχυρό ανταγωνισμό. Η είσοδος σε αυτή 

προϋποθέτει υψηλή ποιότητα σε συνδυασμό με ελκυστική τιμή, ανταγωνιστική προς αυτές που 

εφαρμόζουν ήδη οι Ισπανοί παραγωγοί και προς αυτές που εφαρμόζουν τρίτες χώρες-

προμηθευτές, όπως η Τυνησία, το Μαρόκο και η Τουρκία. Η ενεργή και τακτική συμμετοχή στις 

διεθνείς εκθέσεις που διοργανώνονται σε ολόκληρη την επικράτεια, κρίνεται απαραίτητη, καθώς 

συνιστά ιδιαίτερα αποτελεσματική μέθοδο για τη γνωριμία και εξοικείωση των Ισπανών 

καταναλωτών με το ελληνικό ελαιόλαδο και είναι σε θέση να εξασφαλίσει στους Έλληνες 

παραγωγούς ευκαιρίες συνεργασίας με ισπανικές εταιρείες που ενδιαφέρονται να εισάγουν το 

προϊόν. Μολονότι η Ισπανία κινδύνευε να πληγεί η παραγωγή της από τις ασταθείς καιρικές 

συνθήκες για το 2018-19, τελικώς αυτές έδρασαν θετικά και η πιθανότητα ανοίγματος της 

ελληνικής αγοράς, για αυτή την περίοδο τουλάχιστον, δεν παρουσιάζεται ισχυρή, καθώς η 

προαναφερθείσα χώρα επέστρεψε δυνατότερη. 
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5. Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου, (International Olive Council, IOC) 

 

Πρόκειται για το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου, το οποίο είναι ο μοναδικός παγκόσμιος 

διακυβερνητικός οργανισμός στον τομέα του ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελαιών. Ιδρύθηκε στη 

Μαδρίτη, όπου διατηρεί την έδρα του έως και σήμερα. Κατέχει μοναδική θέση ως φόρουμ για την 

έγκυρη συζήτηση επί θεμάτων που κατεξοχήν ενδιαφέρουν τη βιομηχανία ελαιολάδου και ελιάς. 

Αποτελεί επίσης σημείο επαφής μεταξύ των κλαδικών ενώσεων, της ανωτέρω βιομηχανίας και 

του ευρύτερου κοινού.  Αποτελείται από 17 μέλη, ένα από τα οποία είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η 

οποία αντιπροσωπεύει όλες τις χώρες που παράγουν ελιές και ελαιόλαδο. 

Η Εκτελεστική Γραμματεία είναι το λειτουργικό σκέλος του Συμβουλίου, εφαρμόζοντας τις 

αποφάσεις και τη στρατηγική του και εξυπηρετώντας τις ανάγκες των μελών του. Αποτελείται από 

τέσσερις Τομείς - το Τμήμα Έρευνας και Αξιολόγησης, το Τεχνικό Τμήμα, το Τμήμα Προώθησης 

και το Διοικητικό & Οικονομικό Τμήμα, εκτός από το Γραφείο του Εκτελεστικού Διευθυντή. 

Η χρηματοδότηση του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιολάδου εξασφαλίζεται από τις υποχρεωτικές 

συνεισφορές των κρατών μελών, σύμφωνα με το άρθρο 17 της συμφωνίας. Κάθε χρόνο, κατά 

την ετήσια συνεδρίασή του, το Συμβούλιο των Μελών καθορίζει το ποσό της συνεισφοράς που 

καταβάλλει κάθε μέλος για το επόμενο ημερολογιακό έτος. 

6. Ημερολόγιο Διεθνών Εκθέσεων Ελαιολάδου στην Ισπανία (www.aceitedeoliva.com) 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 

• Fira de l’oli de Qualitat Verge Extra (Lleida) 

• Madrid Fusión  

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 

• Oleotec  (Zaragoza) 

• Premios Marios Solinas COI 

• Olipremium (Madrid)  

• Salón Oleomaq (Zaragoza) 

• Salón Iberico de Olivar-Agroexpo  (Don Benito) 

ΜΑΡΤΙΟΣ 

• Primer Grado en Cata de AOVE (Valencia) 

• World Olive Oil Exhibition (Madrid) 

• Alimentaria (Barcelona) 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 

• Bióptima (Jaén) 

• Salón Gourmets de Madrid 
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ΜΑΙΟΣ 

• Feria de Olivo (Córdoba) 

• Expoliva (Jaén) 

• Concurso Internacional de AOVE de Cinve (Valladolid) 

• Futurolivac (Jaén) 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 

• Ecoliva (Jaén) 

 

7. Διεθνής Έκθεση EXPOLIVA 2019, Χαέν, 15-18.05.2019 

 

Η Expoliva 2019 είναι μία διεθνής έκθεση που γεννήθηκε το 1983, με σκοπό να καταστεί σημείο 

αναφοράς για εταιρείες και επαγγελματίες που ασχολούνται αποκλειστικά με την παραγωγή και 

εμπορία ελαιόλαδου και τις συναφείς βιομηχανίες. Εκτός από σημαντικό εκθετήριο προϊόντων, 

μηχανημάτων και τεχνολογιών που εφαρμόζονται στην ελαιοβιομηχανία, η Expoliva φιλοξενεί 

συνέδρια, σεμινάρια και πρακτικές γευσιγνωσίας που έχουν ως πρωταγωνιστή το ελαιόλαδο. 

Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, η Expoliva θα φιλοξενηθεί για 19η φορά στην ισπανική πόλη 

Χαέν, κατά το διάστημα 15-18 Μάϊου τ.έ., στις εγκαταστάσεις της Ifeja. Στον εν λόγω εμπορικό 

εκθεσιακό χώρο, θα παρουσιαστούν οι κορυφαίες εταιρείες του κλάδου του ελαιόλαδου της 

διεθνούς σκηνής. Το κόστος των εισιτηρίων θα κυμαίνεται από 10 έως 25 ευρώ, ανάλογα με την 

χρονική περίοδο ισχύος του εισιτηρίου, ενώ ταυτόχρονα θα διατίθενται και ομαδικά εισιτήρια. Το 

ωράριο της έκθεσης θα είναι 10:00-20:00 την Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή, ενώ το 

Σάββατο,18 Μαΐου, η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 17:00. 

Για έβδομη συνεχή χρονιά, θα διεξαχθεί παράλληλα η ειδική εκθεσιακή εκδήλωση «Εξαιρετικό 

Παρθένο Ελαιόλαδο» (Expoliva Virgen Extra) που έχει σχεδιαστεί ως χώρος έκθεσης υψηλής 

ποιότητας ελαίων, με μεγάλη ιδιαιτερότητα του προϊόντος, πολύ εξειδικευμένο στον 

προσανατολισμό στην αγορά και, ως εκ τούτου, με εισροή του επαγγελματικού κοινού που 

ενδιαφέρεται να γνωρίσει τα εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα που παρήχθησαν από την 

προηγούμενη έκθεση. 

Επιπρόσθετα, για ένα ακόμη έτος, στο πλαίσιο της έκθεσης θα λάβει χώρα το Επιστημονικό-

Τεχνικό Συμπόσιο Expoliva 2019 (Simposium Científico-Técnico de Expoliva 2019), το οποίο θα 

είναι το σημείο συνάντησης για επαγγελματίες, εμπειρογνώμονες και ερευνητές από όλες σχεδόν 

τις χώρες παραγωγής. Οι παρουσιάσεις του Συμποσίου αντανακλούν την ιστορία της 

τεχνολογικής εξέλιξης με τα πιο σημαντικά ζητήματα για τον κλάδο και τις τελευταίες εξελίξεις στην 

καλλιέργεια της ελιάς και την τρέχουσα τεχνολογία του ελαιόλαδου, καθώς τα τελευταία χρόνια 

έχουν πραγματοποιηθεί βαθιές τεχνολογικές αλλαγές στον τομέα. 
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Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η Expoliva είναι μια έκθεση, η οποία πραγματοποιείται κάθε δύο 

χρόνια. Στην τελευταία έκθεση του 2017, συμμετείχαν συνολικά  περί τους 340 εκθέτες και άνω 

των 923 εταιρειών, ενώ ο αριθμός των επισκεπτών ανερχόταν σε 52.523 άτομα, υπερβαίνοντας, 

κατ' αυτόν τον τρόπο, τους 48.890 επισκέπτες της έκθεσης το 2015. Στην τελευταία έκθεση 

υπήρχε παρουσία 62 χωρών, συμπεριλαμβανομένων των 57 καλύτερων χωρών παραγωγής 

ελαιόλαδου παγκοσμίως, που προέρχονταν από χώρες που παρουσίαζαν υψηλή διαφοροποίηση 

μεταξύ τους, όπως η Αυστραλία, το Μαυροβούνιο, η Ουρουγουάη, η Ιαπωνία, η Ουκρανία, η 

Ναμίμπια, η Κίνα, η Χιλή και η Νέα Ζηλανδία. 

Στην φετινή διεθνή έκθεση θα υπάρχει και ελληνική παρουσία, με εκθέτες και/ή επισκέπτες από 

τη χώρα μας, μεταξύ των οποίων, προς το παρόν, είναι οι ακόλουθοι: ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΦΑΚΗΣ Α.Ε., ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ και Μ. 

ΚΑΜΠΙΤΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. 

 

8. ΠΗΓΕΣ 

 

International Olive Council (IOC): www.internationaloliveoil.org    

Υπουργείο Γεωργίας, Αλιείας και Τροφίμων της Ισπανίας: www.mapama.gob.es  

Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO): https://municipiosdelolivo.wordpress.com  

Agencia de Información y Control Alimentario (AICA): www.aica.gob.es  

Olive oil times: www.oliveoiltimes.com 

Agrodigital.com:https://www.agrodigital.com/2018/09/11/espana-producira-mas-del-50-del-

aceite-de-oliva-mundial-en-la-proxima-campana/ 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: https://ec.europa.eu/agriculture/olive-oil/prices_en 

 

 

Άλια Ν. Παπαναστασίου  

Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α’  

Eπικεφσλής Γραφείου ΟΕΥ Μαδρίτης 
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