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Το ιστορικό… 

Η μελέτη σκοπιμότητας ίδρυσης 
Χρηματιστηρίου εμπορευμάτων 

ελαιολάδου αποτελεί 

προϊόν συνεργασίας ανάμεσα στο ΕΒΕΠ και 

το ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ σε συνεργασία με το 

Χρηματιστήριο 

Αθηνών  



Στόχοι μελέτης 

Η παρουσίαση της 
υφιστάμενης κατάστασης 
σε επίπεδο παραγωγής – 

κατανάλωσης  

Η ανάλυση των δεδομένων της 
υπάρχουσας κατάστασης σε 

θέματα πιστοποίησης και 
αποθήκευσης των 

εμπορευμάτων 

Η παρουσίαση κάποιων πιθανών 
μοντέλων λειτουργίας (δικτύων 

παράδοσης)  του Χρηματιστηρίου 
Εμπορευμάτων Ελαιολάδου 

Τεκμηρίωση σκοπιμότητας 
του εγχειρήματος και 

ανάπτυξη προτάσεων και 
τις περαιτέρω ενέργειες … 



Παραγωγή… 

 Στην Λεκάνη της Μεσογείου 
πρώτη σε παραγωγή είναι η 
Ισπανία με 1.614.300 τόνους το 
2011/12, ενώ η Ιταλία για την ίδια 
χρονιά είχε 450.000 τόνους. 

 
 Οι δύο χώρες μαζί με την 
Ελλάδα κατέχουν το 97% της 
παραγωγής στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, ενώ σε παγκόσμια 
κλίμακα το ποσοστό τους ξεπερνά 
το 70%. 



Παραγωγή ελαιολάδου στην Λεκάνη της 

Μεσογείου 
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Παραγωγή… 
 Σύμφωνα με τα στοιχεία του Διεθνές 
Συμβουλίου Ελαιολάδου η Ελλάδα βρίσκεται 
στην τρίτη θέση σε παγκόσμια κλίμακα με 
310.000 τόνους το 2011/12, παρουσιάζοντας 
μια αύξηση της τάξης του 3,3%. 

 
 Την τρέχουσα χρονιά 2012/13, οι 
εκτιμήσεις του Διεθνούς Συμβουλίου 
Ελαιολάδου, αναφέρουν ότι η παραγωγή 
αυξηθεί κατά 22,0%. 

 
 Το ελληνικό ελαιόλαδο υπερέχει σε όρους 
ποιότητας, αφού τα ¾ της ελληνικής 
παραγωγής είναι εξαιρετικά παρθένο 
ελαιόλαδο, έναντι 45% της ιταλικής και 
30% της ισπανικής.  

 
 



Παραγωγή Ελαιολάδου Ανά περιφέρεια  
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Εξαγωγές… 

 Η Ελλάδα διαθέτει μια έντονη παρουσία 
στην εξαγωγική δραστηριότητα ελαιολάδου, 
ιδιαίτερα στη διακίνηση παρθένου 
ελαιολάδου αλλά σε κάθε περίπτωση 
υπολείπεται από τις ανταγωνίστριες χώρες 
 Ο κύριος όγκος των ελληνικών 
εξαγωγών ελαιολάδου κατευθύνεται προς 
τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (80%) 
με μέση αξία 2,371 €/kg. Το 60% των 
ελληνικών εξαγωγών είναι σε χύμα μορφή 
στην Ιταλία.  
 Η Ελλάδα εξάγει σχεδόν το 50% του 
ελαιολάδου που παράγει. 

 



…Το πρόβλημα της τυποποίησης 

 Μόνο το 20% της παραγωγής και 

το 25% των εξαγωγών ελαιόλαδου 
της χώρας μας είναι 
τυποποιημένο, όταν τα αντίστοιχα 
μεγέθη κυμαίνονται:  

για την Ιταλία κυμαίνονται στο 75% 
και 97% 

για την Ισπανία στο 50% και 55%. 

 

Απώλεια της προστιθέμενης 
αξίας του προϊόντος! 



Κατηγοριοποίηση… 
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Κατηγορίες ποιότητας Κατηγορίες γεωγραφικής προέλευσης 



Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο 

Εξαιρετικής Ποιότητας…! 

 Η καλή ποιότητα του ελληνικού ελαιόλαδου 
επιβεβαιώνεται και από την αναγνώριση σε επίπεδο Ε.Ε., 
17 ελαιόλαδων Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης 
(ΠΟΠ) και 11 ελαιόλαδων Προστατευόμενης Γεωγραφικής 
Ένδειξης (ΠΓΕ) σε 11 Περιφερειακές Ενότητες 
 
 Ιταλία: 39 έξτρα-παρθένα ελαιόλαδα 
προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης 
(ΠΟΠ) και 1 προστατευόμενης γεωγραφικής 
ένδειξης (ΠΓΕ) 
 
 Ισπανία: 28 έξτρα-παρθένα ελαιόλαδα 
προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης 
(ΠΟΠ) 

 
 Έλλειψης τυποποίησης 
και εμφιάλωσης του προϊόντος, που περιορίζεται σε 
ποσοστό κάτω του 25%. 

 



Τιμές… 

• Η τιμή του ελαιολάδου παρουσιάζει σημαντικές 
διακυμάνσεις, κυρίως λόγω των μεταβολών που 
εμφανίζει η προσφορά (παραγωγή και 
αποθέματα) 

• Οι τιμές του ελαιολάδου διεθνώς εξαρτώνται 
σημαντικά από το μέγεθος της παραγωγής της 
Ισπανίας κατά κύριο λόγω εξαιτίας του μεγάλου 
όγκου της παραγωγής, αλλά και της Ιταλίας 
λόγω της σημαντικής επιρροής στα παγκόσμια 
δίκτυα πώλησης του προϊόντος.  

 



Τιμές Παραγωγών… 

Εξέλιξη τιμών παραγωγού εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου στην Ε.Ε. (σε 
€/κιλό)  

2009/10 

2010/11 2011/12 

Νοε. 2012 

Ελλάδα  2,12 2,01 1,85 2,40 

Ισπανία  2,16 2,00 1,85 2,5 

Ιταλία 2,45 3,08 2,5 2,88 



Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων 

Ελαιολάδου;;; 

Ναι… 
 
 
 Η Ελλάδα διαθέτει σημαντικό και 
εξαιρετικής ποιότητας όγκο προϊόντος 
(εκλεκτές ποικιλίες) 

 
 Θα ορθολογικοποίησει και 
εκσυγχρονίσει την αγορά  

 
 Θα δώσει μεγάλη ώθηση στους 
παραγωγούς 
 
 
 



Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων 

Ελαιολάδου – Πώς; 
• Η Ελλάδα διαθέτει σημαντικό όγκο προϊόντος για την δημιουργία 

χρηματιστήριου εμπορευμάτων.  

• Τα είδη του ελαιολάδου που προτείνεται να μπουν αρχικά στο 
χρηματιστήριο εμπορευμάτων είναι το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 
με τις κατηγορίες ΠΟΠ και ΠΓΕ. Κι αυτό γιατί είναι τα προϊόντα που θα 
πάρουν υπεραξία από την διαπραγμάτευση τους. 

Χρηματιστήριο 
Ελαιολάδου 

Ισπανία 

Λαμπάντε 

Ελλάδα 

Εξαιρετικά Παρθένο 
Ελαιόλαδο 



Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων 

Ελαιολάδου – Πώς; 
• Το εθνικό θεσμικό πλαίσιο κατηγοριοποίησης, 

εμπορίας, πιστοποίησης είναι εναρμονισμένο με το 
ευρωπαϊκό και φαινομενικά δεν τίθεται ανάγκη 
επιπλέον ενεργειών σε αυτό τον τομέα. 

• Δεν  υπάρχει οργανωμένο δίκτυο αποθήκευσης για 
τη μεταφορά ελαιολάδου, το υφιστάμενο δίκτυο 
αποθήκευσης είναι παραδοσιακό και τα αποθέματα 
του ελαιολάδου βρίσκονται είτε στις αποθήκες των 
εταιρειών παραγωγής και τυποποίησης, είτε στις 
αποθήκες των χονδρεμπόρων. Η κάλυψη των 
αναγκών του χρηματιστηρίου εμπορευμάτων δύναται να 
καλυφθεί από υφιστάμενο και οργανωμένο 3PL με 
εγκαταστάσεις αποθήκευσης σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, 
Κρήτη και Πελοπόννησο. 



 Το προϊόν:  

Εξαιρετικά Παρθένο Ελαιόλαδο 
Για την περίπτωση της Ελλάδας το Εξαιρετικά Παρθένο Ελαιόλαδο  
είναι η ποικιλία που πληρεί τις απαιτήσεις ένταξης σε ένα 
Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων διότι:  

 

 Η κατηγοριοποίηση του διέπει τους κανόνες της Ε.Ε και είναι 
διασφαλισμένη(ελεύθερη οξύτητα < 0,8%) 

 Δεν είναι ευπαθές προϊόν(Διάρκεια ζωής τουλάχιστον ετήσια) 

 Η τιμή του μπορεί να βελτιωθεί (adding value) από το Χ.Ε 

 Η Ελλάδα είναι ρυθμιστής της παγκόσμιας παραγωγής εξαιρετικά 
παρθένου ελαιολάδου 

 Οι αναπτυσόμενες νέες αγορές(USA, Ρωσσία, Κίνα) μπορούν να δώσουν 
μία τεράστια αύξηση στην τιμή του και το Χ.Ε μπορεί να αποτελέσει το 
όχημα γι αυτό. 

 



Το προϊόν… 

Ποιότητα: Εξαιρετικά Παρθένο Ελαιόλαδο 

 
H περιεκτικότητα σε ελεύθερα λιπαρά οξέα, εκφραζόμενη σε ελαϊκό οξύ, δεν 

υπερβαίνει τα 0,8 g ανά 100 g και έχει ληφθεί 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. 

 
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 61/2011 της Επιτροπής, Κανονισμός (ΕΚ) αριθμ. 182/2009, Κανονισμός (ΕΕ) αριθ.29/2012, 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 445/2007  του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2007  

 



 



Τ Τ + 1 Τ + 2 Τ + 3 

 

Τελευταία Ημέρα 

Διαπραγμάτευσης 

 

Επιβεβαίωση Παράδοσης 

από τον Πωλητή 

 

Επιβεβαίωση Ταύτισης 

 

Πρώτη Ημέρα 

Παράδοσης 

  

 Ο Εκκαθαριστικός 

Οίκος ζητά Εγγυήσεις. 

  

 Εγγυήσεις κατατίθενται. 

 Επιβεβαίωση Παράδοσης 

ζητείται από τον Πωλητή. 

 Ταύτιση Αγοραστών –  

Πωλητών. 

 Ενημέρωση για την 

Ταύτιση. 

 Αγοραστές λαμβάνουν 

δείγμα του Λαδιού. 

 Το Λάδι είναι 

παραδοτέο. 

 Περίοδοςλήψης 

δειγμάτων για επιπλέον 

αναλύσεις έως και Τ + 6. 

  

ή 



T + 3 έως Τ + 7 Τ + 12 Τ + 15 

Επιβεβαίωση 

Παράδοσης 

Αίτημα για 

μεσολάβηση του 

Εκκαθαριστικού 

Οίκου 

Έκδοση απόφασης από τον 

Εκκαθαριστικό Οίκο 

Αίτηση για Διακανονισμό 

 Ο Πωλητής 

παραδίδει 

την 

Επιβεβαίωσ

η 

Παράδοσης 

στο 

Εκκαθαριστι

κό Οίκο 

 ή 

 Καλεί τον 

Εκκαθαριστι

κό Οίκο σε 

διαιτησία. 

 Τελευταία διορία 

για τον 

Εκκαθαριστικό 

Οίκο να 

ενημερώσει 

Πωλητή & 

Αγοραστή για το 

αποτέλεσμα της 

διαιτησίας. 

 Τελευταία ημέρα αίτησης 

διακανονισμού. 

 Τελευταία διορία απόσυρσης 

του Ελαιολάδου.  

 Ο Πωλητής παραδίδει την 

Επιβεβαίωση Παράδοσης 

στο Εκκαθαριστικό Οίκο 

ή 

 Καλεί τον Εκκαθαριστικό 

Οίκο σε διαιτησία. 



 

Αλυσίδα Αξίας στην παραγωγή 

Ελαιολάδου 



Επόμενες Ενέργειες… 

Από την βιβλιογραφική έρευνα στην επιτόπια 
μελέτη 

 

Σύσταση Ομάδας Εργασίας η οποία θα 
οργανώσει τον τρόπο διαμόρφωσης του δικτύου 
ανά περιφέρεια… 



Το Δίκτυο 


