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ΘΔΜΑ: 
 

Πξνώζεζε ειαηνιάδνπ ζηελ γεξκαληθή αγνξά 
ΥΔΣ.: Ηιεθηξνληθό ζαο κήλπκα από 24.02.2020 

 

ε ζπλέρεηα αλσηέξσ ζρεηηθνύ, απνζηέιινπκε, ζπλεκκέλσο, δηαζέζηκα ζηνηρεία γεξκαληθώλ 

εηαηξεηώλ δξαζηεξηνπνηνύκελσλ ζηνλ θιάδν ελδηαθέξνληόο ζαο, ζπληζηώληαο επηδίσμε επηθνηλσλίαο απ’ 

επζείαο κε δπλεηηθνύο εηζαγσγείο επί ηε βάζεη επηζπλαπηόκελσλ θαηαιόγσλ. 

Δπίζεο παξαπέκπνπκε ζε έξεπλα πεξί δηαηξνθηθώλ ζπλεζεηώλ Γεξκαλίαο, πνπ εθπόλεζε ην 

Γξαθείν καο http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-

xora/infofile/64530.  

εκεηώλνπκε όηη ζηελ ιηαληθή πώιεζε ειαηνιάδνπ θπξηαξρεί θαηά θαλόλα ε γπάιηλε 

ζπζθεπαζία κε πεξηερόκελν 250ml, 500ml, 750ml θαη 1 ιίηξνπ, ελώ ζε κηθξόηεξε θιίκαθα απαληώληαη 

θαη ζπζθεπαζίεο ησλ 3 θαη 5 ιίηξσλ, θπξίσο ζε ιεπθνζηδεξά δνρεία. Ωο πξνο ηηο ηηκέο δηάζεζεο 

θαηαγξάθνληαη κεγάιεο δηαθπκάλζεηο: ηα πνιπθαηαζηήκαηα ην εύξνο ηηκώλ θπκαίλεηαη, ζηελ 

πιεηνςεθία, κεηαμύ 4 θαη 14 Δπξώ ην ιίηξν. ηα θαηαζηήκαηα πώιεζεο απνθιεηζηηθά βηνινγηθώλ 

πξντόλησλ νη ηηκέο θπκαίλνληαη θαηά θύξην ιόγν από 7 έσο 15 Δπξώ, ρσξίο λα ιείπνπλ θαη ειαηόιαδα 

πςειήο πνηόηεηαο θαη αθξηβήο ζπζθεπαζίαο πνπ ππεξβαίλνπλ ηα 25 Δπξώ. ηα θαηαζηήκαηα 

Delikatessen νη ηηκέο ειαηνιάδνπ αλέξρνληαη θπξίσο από 10 έσο 30 Δπξώ, κε νξηζκέλεο πνηθηιίεο λα 

αγγίδνπλ ηα 45 Δπξώ ην ιίηξν. Όζνλ αθνξά ηα ειιεληθά ειαηόιαδα, ε παξνπζία ηνπο ζηα κεγάια 

πνιπθαηαζηήκαηα εκθαλίδεηαη αλνδηθή, νη ηηκέο είλαη ζε γεληθέο γξακκέο αλάινγεο κε ηηο ηηκέο ησλ 

ινηπώλ ειαηνιάδσλ, ελώ νη ζπρλόηεξεο πνηθηιίεο ειαηνιάδνπ πξνέξρνληαη από Κξήηε θαη Καιακάηα. 

Δλδεηθηηθέο ηηκέο ειαηνιάδνπ πξνζθεξνκέλσλ ζηα ζνύπεξ κάξθεη Γεξκαλίαο κπνξείηε λα 

αλαδεηήζεηε επίζεο ζηελ αθόινπζε ειεθηξνληθή ηζηνζειίδα : 
www.supermarktcheck.de/olivenoel/produkte  

 

Κιαδηθέο Δθζέζεηο: 

- Γηεζλήο Έθζεζε Σξνθίκσλ “Anuga”, Κνισλία, αλά δύν έηε (www.anuga.de ), ε κεγαιύηεξε 

Γηεζλήο Έθζεζε ηξνθίκσλ ζηνλ θόζκν, κε ζπκκεηνρή πνιιώλ ειιεληθώλ επηρεηξήζεσλ.  

- Γηεζλήο Αγξνηννηθνλνκηθή Έθζεζε “Grüne Woche” γηα επαγγεικαηίεο θαη θαηαλαισηηθό 

θνηλό, Βεξνιίλν, εηεζίσο (www.gruenewoche.de ) 

- Γηεζλήο Έθζεζε βηνινγηθώλ πξντόλησλ “Βiofach+Vivaness”, Νπξεκβέξγε (www.biofach.de, 

www.vivaness.de ). 

 

Κιαδηθά έληππα: 

- “Lebensmittel Zeitung”, (www.lebensmittelzeitung.net)  

- “Lebensmittel Praxis” (www.lebensmittelpraxis.de),  

- “Essen und Trinken” (www.essen-und-trinken.de) θαη  

- “Der Feinschmecker” (www.der-feinschmecker-shop.de/de/magazin) 

- “Biomagazin” (www.biomagazin.de) 
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- “Biohandel” (www.biohandel-online.de) 

- “Bioküche” (www.die-biokueche.de) 

- “Bio Press” (www.biopress.de). 

Η ηζηνζειίδα ηνπ πλδέζκνπ Γεξκαλώλ Δκπνξηθώλ Αληηπξνζώπσλ (CDH www.cdh.de, e-mail: 

centralvereinigung@cdh.de) πξνζθέξεη δπλαηόηεηεο αλάπηπμεο ζπλεξγαζίαο κε εηδηθεπκέλν ζηνλ θιάδν 

ελδηαθέξνληόο ζαο εκπνξηθό αληηπξόζσπν. Δλδηαθέξνλ γηα ελδερόκελε ζπλεξγαζία κε Γεξκαλό 

εκπνξηθό αληηπξόζσπν κπνξείηε λα δειώζεηε, νκνίσο, κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ πλδέζκνπ, 

www.handelsvertreter.de.  

Πιεξνθνξίεο γηα ην επηρεηξεκαηηθό πεξηβάιινλ ζηε Γεξκαλία πξνζθέξεη ε δηαδηθηπαθή πύιε 

http: www.ixpos.de, όπνπ είλαη δπλαηό λα δειώζεηε θαη ην ελδηαθέξνλ ζαο γηα ζπλεξγαζία κε 

γεξκαληθέο εηαηξείεο: www.ixpos.de/IXPOS/Navigation/EN/Community/business-inquiries.html.  

Πιείνλα ζηνηρεία γηα ηε γεξκαληθή αγνξά, ηα νπνία επηθαηξνπνηνύληαη δηαξθώο, πξνζθέξεη ε 

ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ Βεξνιίλνπ http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-

upotheseon/grafeia-ana-xora/office/823, ελώ ζηνηρεία γηα ηηο άιιεο ρώξεο, όπνπ ιεηηνπξγνύλ Γξαθεία 

ΟΔΤ κπνξείηε λα αληιήζεηε από ηε δηαδηθηπαθή πύιε www.agora.mfa.gr.  

Σέινο, όζνλ αθνξά ηελ αγνξά ειαηνιάδνπ ηεο Γεξκαλίαο, παξαζέηνπκε, γηα επηπξόζζεηε 

ελεκέξσζή ζαο, ηα αθόινπζα δηαγξάκκαηα (από Έξεπλα Αγνξάο ηεο Euromonitor γηα ηα Δδώδηκα Έιαηα 

ζηελ Γεξκαλία-Edible Oils in Germany, 2019): 

 

Πωλήζεις ελαιολάδοσ 
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Πωλήζεις εδώδιμων ελαιών ανά καηηγορία 

 

 

Κανάλια διανομής για εδώδιμα έλαια 
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Ανηαγωνιζμός – μερίδια αγοράς 

 

 

 

 Σν Γξαθείν καο παξακέλεη ζηε δηάζεζή ζαο γηα νπνηαδήπνηε άιιε πιεξνθνξία θαη 

ππνζηήξημε ελεξγεηώλ ζαο. 

  

 

Ο Πξντζηάκελνο  

 

                  

 

                   Υαξάιακπνο Κνπλαιάθεο 
Γεληθόο ύκβνπινο ΟΔΤ Α΄ 

 


