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Α. ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΓΙΑΡΘΡΩΗ ΑΓΟΡΑ, ΔΙΑΓΩΓΔ 
 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

 
Ο Καλαδάο δελ παξάγεη ειαηόιαδν παξά κόλν έλα είδνο «ππνθαηάζηαηνπ» ειαίνπ, ην 

ιεγόκελν θξακβέιαην / canolaoil,ην νπνίν θαηέρεη ηελ εγεηηθή ζέζε ζηηο θαηαλαισηηθέο 

ζπλήζεηεο ησλ Καλαδώλ θαη ζηηο πσιήζεηο ειαίσλ. 

Σν θξακβέιαην πξνέξρεηαη από ην θπηό ειαηνθξάκβε, ην νπνίν εκπεξηέρεη εξνπθηθό νμύ, 

πςειήο ηνμηθόηεηαο θαη αθαηάιιειν γηα ηνλ αλζξώπηλν νξγαληζκό. 

Καλαδνί θαιιηεξγεηέο, όκσο, ην 1970 αλέπηπμαλ κε ηε βνήζεηα ηε γελεηηθήο κεραληθήο, έλα 

πβξίδην ειαηνθξάκβεο κε ρακειόηεξα πνζνζηά εξνπθηθνύ νμένο. 

Σν 1978 ην έιαην ηεο πβξηδηθήο ειαηνθξάκβεο βαθηίζηεθε, γηα ηελ θαιύηεξε πξνώζεζή ηνπ, 

CANOLA(από ηα αξρηθά CanadianOil, LawAcid). 

Eίλαη, ινηπόλ, ην έιαην canola «θαλαδηθή εθεύξεζε», θαζώο κόλν από ην πβξηδηθό ζηέιερνο 

ηεο ειαηνθξάκβεο παξάγεηαη ην έιαην απηό, δεδνκέλνπ όηη εκπεξηέρεη ιηγόηεξν από 2% 

εξνπθηθό νμύ, πνζνζηό πνπ ζεσξείηαη αζθαιέο γηα θαηαλάισζε. 

Γηα ηελ παξαγσγή ηνπ απαηηείηαη ζέξκαλζε κε ηε ρξήζε εμαλίνπ, ελόο παξάγσγνπ ηνπ 

πεηξειαίνπ. 

Παξόηη ην έιαην canola ζεσξείηαη αζθαιέο γηα θαηαλάισζε θαη έρεη πξνβιεζεί σο 

εμαηξεηηθό ιάδη γηα καγείξεκα, ιόγσ ηεο ήπηαο γεύζεο ηνπ θαη ηεο ζηαζεξόηεηαο ηνπ ζε 

πςειέο ζεξκνθξαζίεο, θαζώο θαη όηη είλαη πνιύ πγηεηλό θαη πινύζην ζε σθέιηκα αθόξεζηα 

ιίπε, ππάξρνπλ πνιιέο αηηηάζεηο ελαληίνλ ηνπ από ηελ επηζηεκνληθή θνηλόηεηα σο ύπνπην 

γηα ηελ εκθάληζε ζνβαξώλ αζζελεηώλ, όπσο θαξθίλν, ελώ έρεη ζπλδεζεί θαη κε ηελ αλάπηπμε 

ηεο λόζνπ Αιηζράηκεξ. 

ε θάζε πεξίπησζε, ε θαλαδηθή βηνκεραλία ειαίνπ canolaέρεη θαηαθέξεη, κε ηνπο 

κεραληζκνύο ηνπ κάξθεηηλγθ, λα πείζεη ηνπο θαηαλαισηέο όηη είλαη ην πιεόλ ηδαληθό έιαην, 

θαη ζε ζπλδπαζκό κε ηε ρακειόηεξε ζε ζρέζε κε ην ειαηόιαδν ηηκή ηνπ (θαηά κέζν όξν 

απαληάηαη ζηα 3,5 δνιάξηα ην κπνπθάιη ησλ 500 ml), έρεη εληαρζεί ζηηο θαζεκεξηλέο 

δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ηεο πιεηνςεθίαο ηνπ πιεζπζκνύ. 

Σν 90% ηεοπαξαγσγήοηεοπβξηδηθήοειαηνθξάκβεοηνπΚαλαδάεμάγεηαησοζπόξνη, έιαην, 

βηνθαύζηκα θαη δσνηξνθέο ζε 50 αγνξέο. Ηαμίαησλθαλαδηθώλ εμαγσγώλειαίνπcanolaήηαλην 

2017 3,429,148 εθ. θαλαδηθά δνιάξηα ελώ νηκεγαιύηεξνηεηζαγσγείοηνπ νηΗ.Π.Α., Κίλα, 

ΝόηηνοΚνξέα, Υηιή θαη Μεμηθό. 

 

Πξόζθαηα, παξνπζηάζηεθε ζηνλ θαλαδηθό ηύπν ε ηζηνξία ελόο θηήκαηνο ζηνλ Καλαδά πνπ  

θαηάθεξε λα παξάμεη 100% θαλαδηθό ειαηόιαδνζηελ πεξηνρή SaltSpringIsland, ζηελ 

επαξρία ηεο Βξεηαληθήο Κνινκβίαο, όπνπ, όπσο ππνζηεξίδεηαη, ην κηθξνθιίκα είλαη επλντθό 

γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ειηάο. Σα δελδξύιηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ πνηθηιίεο ηεο 

Σνζθάλεο, όπσο Frantoio, Maurino, Leccino θαηPendolino, αγνξαζκέλα από θαιηθνξλέδηθν 

θπηώξην, θαζώο ζεσξήζεθαλ σο νη πην θαηάιιειεο γηα ηηο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο ηεο 

πεξηνρήο. 

Η πξώηε ζνδεηά ζηα ηέιε 2016 απέδσζε 450 θηιά ειηώλ θαη κεηά ηελ έθζιηςε 35 ιίηξα 

ειαηνιάδνπ (από 1.000 δέληξα).  

Με ην εκπνξηθό ζήκα TheOliveFarmην ειαηόιαδν πνπιήζεθε ζρεδόλ ακέζσο πξνο 75 

θαλαδηθά δνιάξηα ε ζπζθεπαζία ησλ 200 ml ελώ αγνξάζηεθε θαη από ζεθ γλσζηώλ, θαιώλ 

εζηηαηνξίσλ ηνπ Καλαδά γηα λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ ζηηο ζπληαγέο ηνπο. 

ηελ πεξίπησζε απηή, βέβαηα, είλαη ην αμηνζεκείσην θαη ε κνλαδηθόηεηα ηνπ γεγνλόηνο πνπ 

πξνθάιεζε ην ελδηαθέξνλ γηα ηε κηθξή θαη πεξηνξηζκέλε εθ ησλ θιηκαηνινγηθώλ ζπλζεθώλ 
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παξαγσγή ειαηνιάδνπ, ζε κηα ρώξα πνπ δελ ζα κπνξνύζε λα ζπλδεζεί ιόγσ θιίκαηνο θαη 

δηαθνξεηηθήο ρισξίδαο κε ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ειηάο. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ην ειαηόιαδν πξνπιεξώλεηαη από ηνπο ελδηαθεξόκελνπο 

θαηαλαισηέο κέζσ ηνπ ηζηόηνπνπ ηνπ θηήκαηνο (theolivefarm.ca), απνηειώληαο κηα 

ελαιιαθηηθή κνξθή κάξθεηηλγθ θαη πσιήζεσλ. 

 

Άιια θπηηθά έιαηα, όπσο ειηέιαην, ζπνξέιαην, θνηληθέιαην, ζνγηέιαην θαη θαιακπνθέιαην, 

απνηεινύλ, επίζεο, ζπλήζεηο επηινγέο ησλ θαηαλαισηώλ γηα ηε ρξήζε ηνπο σο καγεηξηθά 

έιαηα. 

 

     Σν ειαηόιαδν δελ ζεσξείηαη, γεληθά ζηνλ Καλαδά, θαηάιιειν έιαην γηα καγεηξηθή, ιόγσ 

ηεο γλώκεο όηη ε ζέξκαλζή ηνπ θαηαζηξέθεη ηασκέγα ιηπαξά θαη ηηο πνιπθαηλόιεο, θαη 

πξνηηκάηαη, θπξίσο, γηα ηηο ζαιάηεο θαη ηηο ζάιηζεο. 

 

Σα ηειεπηαία ρξόληα, ώζεζε δίλεηαη θαη ζηηο πσιήζεηο εμεηδηθεπκέλσλ νξγαληθώλ ειαίσλ 

από θαξπνύο, όπσο ην έιαην αβνθάλην, θαξύδαο, θαξπδηνύ θ.α., ζε ζπλδπαζκό κε ηελ 

απμαλόκελε ηάζε ησλ θαηαλαισηώλ λα ζηξέθνληαη ζε πην πγηεηλά, ελαιιαθηηθά θαη 

πξνβεβιεκέλα από ηα πεξηνδηθά lifestyleπξντόληα. 

 

ΓΙΑΡΘΡΩΗ ΑΓΟΡΑ 

 

Σν ειαηόιαδν δηαηίζεηαη ηόζν ζηα ξάθηα ησλ κεγάισλ αιπζίδσλ ζνύπεξ κάξθεη, ζε ηηκέο 

πνπ δελ μεπεξλνύλ ηα 15 θαλαδηθά δνιάξηα γηα θηάιεο ησλ 700 ml, όζν θαη ζε θαηαζηήκαηα 

ηξνθίκσλ ληειηθαηέζελ, όπνπ απαληώληαη θαιύηεξεο πνηόηεηαο θαη πην ηδηαίηεξα ειαηόιαδα, 

όπσο αξσκαηηθά, κε βόηαλα, κπαραξηθά ή αθόκε θαη θξνύηα, θαη, βέβαηα, ζε πςειόηεξεο 

ηηκέο. 

Σν ηειεπηαίν δηάζηεκα, θαηαβάιιεηαη πξνζπάζεηα από ζπλεξγαηηθά ζρήκαηα παξαγσγώλ 

αγνπξέιαηνπ λα πξνσζεζεί ε κνλαδηθή απηή θαηεγνξία ειαηόιαδνπ θαη ζηελ θαλαδηθή 

αγνξά, πνπ ζα κπνξνύζε λα έρεη απήρεζε κέζσ εμεηδηθεπκέλσλ δηθηύσλ δηαλνκήο ιόγσ ησλ 

ηζρπξώλ αληηνμεηδσηηθώλ ηνπ ηδηνηήησλ. 

 

     ηελ αγνξά ηνπ Σνξόλην θπθινθνξνύλ πνιιέο κάξθεο ειιεληθνύ ειανιάδνπ,ηόζν 

ζπκβαηηθνύ όζν θαη νξγαληθνύ, ζε αιπζίδεο ζνύπεξ κάξθεη, ζηα θαηαζηήκαηα κε ειιεληθά 

πξντόληα ηεο ειιεληθήο νκνγέλεηαο (πνπ ζπγθεληξώλνληαη, σο επί ην πιείζηνλ, ζηελ πεξηνρή 

ηνπ Danforth) θαηζηα θαηαζηήκαηα ηξνθίκσλ ληειηθαηέζελ. 

 

     Παξαηεξείηαη, επίζεο, ην ειαηόιαδν λα είλαη παξαγσγήο ηεο Διιελνθαλαδηθήο 

εηζαγσγηθήο εηαηξείεο, είηε από ηδηόθηεην ειαηώλα είηε από ζπλεξγαζία κε Έιιελα 

παξαγσγό, ζπζθεπαδόκελν ζηνλ Καλαδά θαη κε ηελ εηηθέηα ηεο εηαηξείαο. 

 

εκεηώλεηαη όηη, ζηνλ Καλαδά ιόγσ ηεο κεγάιεο ειιεληθήο νκνγέλεηαο, δηελεξγνύληαη θαη 

εηζαγσγέο ειαηόιαδνπ ζε αλώλπκεο κεγάιεο ζπζθεπαζίεο. Δπίζεο, γίλνληαη εηζαγσγέο ζε 

ηελεθέ κε ηελ δπλαηόηεηα πνιιάθηο ηεο δσξεάλ παξάδνζεο θαηνίθνλ (κε πξνθαηαβνιή ηνπ 

πνζνύ αγνξάο). 

 

     Οη κεγαιύηεξνη ζε κέγεζνο θαη αμία δηαθηλεηέο ειαηνιαδνπ ζηνλ Καλαδά είλαη 

PhoeniciaGroupInc.,SaporitoFoods, A. Bosa&CoLtd., 

AuroraImporting&DistributingLimited, DeoleoS.A., MolisanaImportsελώ από ηηο εηαηξείεο 

ειιεληθώλ ζπκθεξόλησλ νη KrinosFoods, GroupeAlimentaireMiron, Mantab, 

PilarosInternationalTradingInc. θαη MeliaFresh Line. 
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     Ο κέζνο όξνο ηηκήο ιηαληθήο πώιεζεο ηνπ ειιεληθνύ ειαηνιάδνπ είλαη 15,75 δνιάξηα 

(θηάιε ησλ 700 ml), αξθεηά ρακειόηεξα από ηα αληίζηνηρα ηηαιηθά πνπ πσινύληαη 22,15 

δνιάξηα (επίζεο, θηάιε ησλ 700 ml). 

 

 

ΔΙΑΓΩΓΔ 

 

ΤΝΟΛΟ Δ ΑΞΙΑ (εκ. δολάρια Καναδά) 

2013 2014 2015 2016 2017 
137780372 

 
157417322 

 
1674686 

 
214272302 

 
203813158 

 

 

 

ΑΝΑ ΥΩΡΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΔΣΟ Δ ΑΞΙΑ (εκ. δολάρια Καναδά) 

 2013 2014 2015 2016 2017 

ΙΣΑΛΙΑ 97061211 

 
109423526 

 
9833584 

 
134899652 

 
108668197 

 

ΔΛΛΑΓΑ 11853279 

 
15319930 

 
1872387 

 
22273086 

 
18514443 

 

ΙΠΑΝΙΑ 6072535 

 

10495837 

 

1374256 

 

11599402 

 

31432061 

 

ΣΤΝΗΙΑ 7221099 

 

9773766 

 
1968613 

 
22150550 

 
24966983 

 

Η.Π.Α. 4885846 

 
4321355 

 
6931964 

 
10974157 

 
7149315 

 

ΣΟΤΡΚΙΑ 4542423 

 
1498046 

 
1122917 

 
πγθαηαιέγ

εηαηζηηο 

«ινηπέο 

ρώξεο» 

2024966 

 

ΥΙΛΗ 2173136 

 
1622869 

 
3491986 

 
4659307 

 
3219758 

 

ΛΙΒΑΝΟ 750263 

 
1026063 

 
1079085 

 
1169774 

 
1574844  

 

 

  
 

ΑΡΓΔΝΣΙΝ

Η 

884369 

 
(πγθαηαιέγε

ηαηζηηο 

«ινηπέο 

ρώξεο») 

πγθαηαιέγεη

αηζηηο 

«ινηπέο 

ρώξεο» 

994666 

 
1512.244 

ΠΟΡΣΟΓΑ

ΛΙΑ 

(πγθαηαιέγ

εηαηζηηο 

«ινηπέο 

ρώξεο») 

785414 

 
1086208 

 
1296985 

 
1493438 

 

ΓΑΛΛΙΑ πγθαηαιέγε

ηαηζηηο 

«ινηπέο 

ρώξεο» 

804171 

 
1000193 

 

1368854 

 

(πγθαηαιέγεηαηζ

ηηο «ινηπέο 

ρώξεο») 
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Β. ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ, ΠΡΟΣΙΜΗΔΙ 
 

Ο κέζνο θαηαλαισηήο ζηνλ Καλαδά εθηηκάηαη όηη θαηαλαιώλεη έσο 2 ιίηξα ειαηόιαδνπ ην 

έηνο, πνπ είλαη πνιύ ρακειό πνζνζηό. 

 

Η κεγαιύηεξε θαηαλάισζε ειαηόιαδνπ γίλεηαη, όπσο είλαη αλακελόκελν, από ηα κέιε ησλ 

κεζνγεηαθώλ θνηλνηήησλ, όπσο Διιεληθήο, Ιηαιηθήο, Πνξηνγαιηθήο, Ληβαλέδηθεο θαη 

αξαβηθώλ ρσξώλ ηνπ Magrebθαη Mashreq. 

 

Σν ειαηόιαδν, παξόηη δελ έρεη ηελ πξώηε ζέζε ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηώλ, πνπ 

ιόγσ ηεο πνιπεζληθήο ζύλζεζεο ηνπ πιεζπζκνύ, πξνέξρνληαη από όιεο ηηο πεξηνρέο ηνπ 

πιαλήηεκε πνιύ δηαθνξεηηθέο δηαηξνθηθέο θαη θαηαλαισηηθέο ζπλήζεηεο κεηαμύ ηνπο, 

αξρίδεη λα θεξδίδεη έδαθνο ράξε ζηε ζπζηεκαηηθή πξνβνιή από ηα ΜΜΔ ησλ 

πιενλεθηεκάησλ ηνπ γηα ηελ πγεία θαη ην απμαλόκελν ελδηαθέξνλ γηα ηε κεζνγεηαθή 

δηαηξνθή. 

 

ηελ πξνώζεζε ηεο κεζνγεηαθήο δηαηξνθήο ζπκβάιιεη θαη ε ελζάξξπλζε ηεο θαηαλάισζεο 

αθόξεζησλ ιηπαξώλ (θπηηθά ιίπε) αληί ησλ θνξεζκέλσλ (δσηθά ιίπε), όπνπ ν Καλαδάο 

θαηέρεη κηα από ηηο κεγαιύηεξεο ζέζεηο παγθνζκίσο. ην πιαίζην απηό, όιν θαη πεξηζζόηεξνη 

ηαηξνί θαη δηαηξνθνιόγνη ζπκβνπιεύνπλ ηνπο αζζελείο ηνπο λα αθνινπζνύλ κηα 

ηζνξξνπεκέλε δηαηξνθή κε πεξηζζόηεξα αθόξεζηα ιηπαξά θαη ιηγόηεξα θνξεζκέλα, 

πξνσζώληαο κε απηόλ ηνλ ηξόπν ηε κεγαιύηεξε θαηαλάισζε θπηηθώλ ειαίσλ. 

 

 

Γ. ΑΝΣΑΓΩΝΙΜΟ 
 

Σελ πξώηε ζέζε ζηελ αλεξρόκελε θαλαδηθή αγνξά ειαηόιαδνπθαηέρεη ε Ιηαιία κε εμαγσγέο 

πνπ θαιύπηνπλ ην 66% ησλ ζπλνιηθώλ εηζαγσγώλ, αμηνπνηώληαο ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα 

όπσο νη κεγάιεο ζε κέγεζνο ειαηνπξγίεο θαη ηππνπνηεηηθέο κνλάδεο, ε ειαζηηθή λνκνζεζία 

πνπ επηηξέπεη ηελ αλάκημε ηνπ ηηαιηθνύ κε άιια ειαηόιαδα πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε 

γεύζε θαη ην άξσκα ηνπ, ηδίσο από ην ειιεληθό, νη έληνλεο θαη ζπζηεκαηηθέο πξνσζεηηθέο 

66%
10%

9%

10%
5%

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟΝ 
ΚΑΝΑΔΑ 2013-2017

ΙΤΑΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΙΣΠΑΝΙΑ

ΤΥΝΗΣΙΑ

Η.Π.Α.
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εθζηξαηείεο ηόζν θξαηηθώλ αξρώλ όζν θαη δηεπαγγεικαηηθώλ νξγαλώζεσλ θαη ζπλελώζεσλ 

παξαγσγώλ θαη εκπόξσλ, όπσο ε πξνώζεζε ζε παγθόζκην επίπεδν ηνπ ηηαιηθνύ 

ζπλεξγαηηθνύ ζρήκαηνο/clusterEataly,θαη,  ηέινο ε πξνώζεζε ηνπ ειαηόιαδνπ κέζσ ηνπ 

δηθηύνπ ησλ πνιπάξηζκσλ ηηαιηθώλ εζηηαηνξίσλ πνπ ιεηηνπξγνύλ ζηνλ Καλαδά σο 

«πξεζβεπηέο» ηεο ηηαιηθήο γαζηξνλνκίαο θαη ησλ πξντόλησλ ηεο. 

Ιδηαίηεξε πξνζνρή απνδίδνπλ νη Ιηαινί ηππνπνηεηέο ζηηο θηάιεο ειαηόιαδνπ, θαζώο ην 

ζρήκα, ζρέδην θαη εηηθέηα ειθύεη ηελ πξνζνρή ηνπ θαηαλαισηή. 

     Μεγαιύηεξν ρώξν ζηα ξάθηα ησλ θαηαζηεκάησλ ηξνθίκσλ ληειηθαηέζελ παξαηεξείηαη 

όηη θεξδίδνπλ ηα ηεηξαγσληζκέλα κπνπθάιηα, ην έληνλν ρξώκα ζε αδηαθαλή κπνπθάιηα πνπ 

δελ παξαπέκπνπλ άκεζα ζε ειαηόιαδν αιιά ηξαβνύλ ην κάηη ράξε ζηελ εκθάληζή ηνπο, 

θαζώο θαη ην πώκα θειινύ πνπ είλαη πεξηζζόηεξν ζπζρεηηζκέλν κε ην θξαζί παξά κε ην 

ειαηόιαδν. 

 

Γεύηεξε ρώξα ζε εμαγσγέο ειαηόιαδνπήηαλ ηελ ηεηξαεηία 2013-2016 ε Διιάδα ελώ ην 2017 

έραζε δύν ζέζεηο από ηελ Ιζπαλία θαη Σπλεζία. 

Η κεγάιε αύμεζε ησλ εμαγσγώλ ηεο Ιζπαλίαο (ηξηπιάζηεο ζε ζρέζε κε ην 2016) νθείιεηαη 

ζηηο ρακειέο ηηκέο ιηαληθήο,πνιηηηθή ηελ νπνία ρξεζηκνπνηνύλ θαηά ηξόπν κόληκν θαη 

ζπζηεκαηηθό ηα ηειεπηαία ρξόληα νη ηππνπνηεηέο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ρώξαο. Απηό πξνζθέξεη 

έλα ζεκαληηθό αληαγσληζηηθό πιενλέθηεκα πνπ πξνθύπηεη από ηηο κεγάιεο πνζόηεηεο (ν 

κεγαιύηεξνο παξαγσγόο ειηανιάδνπ παγθνζκίσο) θαη ην ρακειό θόζηνο παξαγσγήο, ελώ 

ζηε θήκε ηνπ ηζπαληθνύ ειαηνιάδνπ έρεη ζπληειέζεη ε δηάθξηζε ηνπ ζε αξθεηνύο δηεζλνύο 

δηαγσληζκνύο ειαηνιάδνπ. Δθηηκάηαη όηη, ν εθεηηλόο επλντθόο θαηξόο γηα ηηο ειηέο ζηελ 

Ιζπαλία (πγξή άλνημε) ζα έρεη σο ζπλέπεηα αθόκε κεγαιύηεξε παξαγσγή ειαηνιάδνπ γηα ην 

2018-2019. 

Μεγάιν βάξνο έρεη δώζεη ε Ιζπαλία ηα ηειεπηαία ρξόληα θαη ζηελ πξνώζεζε ηνπ βηνινγηθνύ 

ειαηνιάδνπ, αθνπγθξαδόκελε ηηο ηάζεηο ησλ θαηαλαισηώλ πνπ επηδεηνύλ πεξηζζόηεξα 

«ερέγγπα» γηα ηα πξντόληα πνπ θαηαλαιώλνπλ, όπσο ηελ αλάινγε πηζηνπνίεζε. 

 

ηελ ηξίηε ζέζε αλήιζε ην έηνο 2017 ε Σπλεζία, κε επηζεηηθή πνιηηηθή κάξθεηηλγθ (πξνβνιή 

ησλ ζηνηρείσλ: ειαηνθνκηθή πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ, ρξήζε ηνπ ειαηνιάδνπ από ηα αξραία 

ρξόληα θαη νπζηαζηηθό κέξνο ηεο εγρώξηαο δηαηξνθήο) θαη πνιύ ρακειέο ηηκέο ζην ξάθη. Η 

Σπλεζία, πξνζπαζώληαο λα ζηξαθεί από ηηο πσιήζεηο ζε ρύκα ζηελ εκθηάισζε θαη 

ηππνπνίεζε ηπλεζηαθώλ καξθώλ, θαη εθκεηαιιεπόκελε ην γεγνλόο όηη νη ιάηξεηο ηνπ θαινύ 

θαγεηνύ θαη ηεο εθιεθηηθόηεηαο ησλ ηξνθίκσλ αλαδεηνύλ ειαηόιαδα από ιηγόηεξν γλσζηέο 

ειαηνπαξαγσγηθέο πεξηνρέο, έρεη θαηαθέξεη ηα ηειεπηαία ρξόληα λα απνθηήζεη ην δηθό ηεο 

όλνκα ζηελ αγνξά, μεπεξλώληαο ηελ Διιάδα ην 2017. 

εκεηώλεηαη όηη ζην ζπληξηπηηθό πνζνζηό ηνπ 95% ε παξαγσγή ειαηνιάδνπ ζηελ Σπλεζία 

είλαη νξγαληθή, θαζώο, όπσο ππνζηεξίδεηαη, ην δεζηό θαη μεξό θιίκα ηεο Σπλεζίαο 

απνηξέπεη ηελ αλάπηπμε δεκηνγόλσλ εληόκσλ πνπ απνηεινύλ θίλδπλν γηα ηελ ειηά θαη σο εθ 

ηνύηνπ, δελ απαηηείηαη ε ρξήζε ησλ θπηνθαξκάθσλ. 

 

      Αλεξρόκελνο παξαγσγόο ειαηόιαδνπ ζεσξείηαη πιένλ θαη ε πεξηνρή ηεο Καιηθόξληαζηηο 

Η.Π.Α., πνπ ιόγσ εγγύηεηαο κε ηνλ Καλαδά, έρεη ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ζε ζέκαηα 

logistics. 

     Έλαο ιόγνο ηεο θάκςεο ησλ εμαγσγώλ ηνπ ειιεληθνύ ειαηνιάδνπ ζηνλ Καλαδά είλαη, 

εθηόο εγγελώλ πξνβιεκάησλ πνπ έρνπλ πξνθύςεη από ηε δεκνζηνλνκηθή θξίζε ηεο 

ηειεπηαίαο δεθαεηίαο θαη αλαγθάδνπλ ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο λα αλαδεηνύλ πην θνληηλέο 

θαη κε κηθξόηεξν θόζηνο αγνξέο, είλαη ε κε ζπζηεκαηηθή θαη κε ζηνρεπκέλεο πξνσζεηηθέο 

ελέξγεηεο πξνβνιή ηνπ. 
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Όπσο πξναλαθέξζεθε, παξαηεξείηαη όηη ρώξεο όπσο ε Σπλεζία θεξδίδνπλ έδαθνο ζηηο 

εμαγσγέο γηαηί ρηίδνπλ πξνζερηηθά ηελ εηθόλα ηνπο σο παξαγσγνί ειαηνιάδνπ, 

ρξεζηκνπνηώληαο ηα ίδηα πιενλεθηήκαηα πνπ έρεη θαη ε Διιάδα, γηα ην πξνσζεηηθό ηνπο 

πξόγξακκα θαη ζπλδπάδνληάο ηα κε ηελ ηνπξηζηηθή πξνβνιή: κεζνγεηαθή ρώξα κε 

παξαγσγή ειαηνιάδνπ από ηα αξραία ρξόληα, ηνπία κε ειαηώλεο, ρξήζε ηνπ ειαηνιάδνπ ζηελ 

παξαδνζηαθή δηαηξνθή ησλ θαηνίθσλ, κεζνγεηαθή θνπδίλα θιπ. 

 

 

Γ. ΔΙΑΓΩΓΙΚΔ ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ, ΓΙΑΣΤΠΩΔΙ και EΣΙΚΔΣΑ 

Πξνθεηκέλνπ γηα ηελ εηζαγσγή πξνζθνκίδνληαη ηα αθόινπζα έγγξαθα: 

α) Γήισζεεηζαγσγήο (importdeclaration)  

β) Αίηεζε γηα έγθξηζε νινθιήξσζεο εηζαγσγήο (requestforreleaseapproval) 

γ) Έγγξαθν δαζκνινγηθήο ζπλαιιαγήο (customstransactiondocument) 

δ) Σηκνιόγην (invoice) 

ε) Φνξησηηθή (bill of landing) 

ζη) Δηζαγσγηθή άδεηα, ζηηο πεξηπηώζεηο όπνπ απαηηείηαη 

δ) Γήισζε θαηαγσγήο, βάζεηηνπ ζπζηήκαηνο REX/RegisteredExporterSystem ηεο Δ.Δ.,  

(ύζηεκα Δγγεγξακκέλσλ Δμαγσγέσλ). 

 

Η δήισζε θαηαγσγήο έρεη ηζρύ ελόο έηνπο από ηελ εκεξνκελία ζπκπιήξσζεο από ηνλ 

εμαγσγέα θαη απαηηείηαη γηα θνξηία αμίαο 6 ρηιηάδσλ επξώ θαη άλσ. 

Η δήισζεο ηεο θαηαγσγήο ηνπ πξντόληνο γίλεηαη θαη επί ελόο εκπνξηθνύ εγγξάθνπ, όπσο ην 

ηηκνιόγην, αξθεί ν εμαγσγέαο λα είλαη θαηαρσξεκέλνο ζην ζύζηεκα REX θαη λα δειώζεη ην 

λνύκεξν θαηαρώξηζήο ηνπ. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ην θνξηίν είλαη αμίαο θάησ ησλ 6 ρηιηάδσλ επξώ, αθνινπζείηαη ε ίδηα 

δηαδηθαζία, θαη αο κελ έρεη γίλεη θαηαρώξεζε ζην ζύζηεκα REX. 

 

 

ΠΡΟΣΤΠΟΓΗΛΩΗ 

 

Period: from___________ to __________ 

(1) The exporter of the products covered by this document (customs authorization No …(2)* 

declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of …(3) 

preferential origin. ………………………………………………………   

(4) (Place and date) 

………………………………………………………………………………………………… 

(5) (Signature and printed name of the exporter)** 

* πκπιεξώλεηαη ν αξηζκόο REX ή αλ δελ ππάξρεη ηίζεηαη ε ππνγξαθή ηνπ εμαγσγέα 

** Αλ ε Γήισζε πξνζθνκίδεηαη ρσξηζηά από ην ηηκνιόγην ζα πξέπεη λα γίλεηαη αλαθνξά ζε 

απηή ζηνλ αξηζκό ηηκνινγίνπ θαη ηα ζηνηρεία ηνπ. 
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Σα ελ ιόγσ έγγξαθα πξνζθνκίδνληαη ζηε Γηεύζπλζε Δηζαγσγώλ ηεο Δπνπηηθήο Τπεξεζίαο 

Σξνθίκσλ Καλαδά (CanadianFoodInspectionAgency), πξνθεηκέλνπ λα επηηξαπεί ε εηζαγσγή 

ησλ πξντόλησλ.  

ύκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηνπ Καλαδά, γηα λα δηαηεζνύλ, γεληθόηεξα, ηξόθηκα ζηνλ 

Καλαδά, ζα πξέπεη απηά λα έρνπλ εηζαρζεί από εηζαγσγέα εγγεγξακκέλν ζηα ζρεηηθά 

κεηξώα (import/exportaccount) ηεο Σεισλεηαθήο Τπεξεζίαο ηνπ Καλαδά 

(CanadaBorderServicesAgency). Ο εγγεγξακκέλνο εηζαγσγέαο απνθαιείηαη 

ImporterofRecord. 

Ο εγγεγξακκέλνο εηζαγσγέαο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο ππεξεζίεο εθηεισληζηή 

(CustomsBroker) ή/θαη κεηαθνξηθνύ πξαθηνξείνπ (FreightForwarder) γηα ηε δηεπθόιπλζε 

ηεο εηζαγσγήο αιιά, ζε θάζε πεξίπησζε, έρεη ηελ επζύλε ζπκκόξθσζεο ησλ εηζαγόκελσλ 

πξντόλησλ κε όιεο ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο ηνπ Καλαδά, ζε νκνζπνλδηαθό, 

επαξρηαθό αιιά θαη δεκνηηθό επίπεδν, ηεο ηήξεζεο όισλ ησλ ζρεηηθώλ δηαδηθαζηώλ, θαζώο 

θαη ηεο επζύλεο αλάθιεζήο ηνπο, εάλ απηό απαηηεζεί από ηηο αξκόδηεο Αξρέο. 

 

      πγθεθξηκέλα, νεγγεγξακκέλνο εηζαγσγέαο, είλαηππεύζπλνοζύκθσλακεηνλόκν γηα ηελ 

θαηαβνιή όισλ ησλ δαζκώλ, θόξσλ θαη δηνηθεηηθώλ θνζηώλ ζηελ Σεισλεηαθή 

ΤπεξεζίαΚαλαδά(CBSA), γηα ηελ ππνβνιή αθξηβνύο θαη αιεζνύο πιεξνθόξεζεο γηα ηα 

εηζαγόκελα εκπνξεύκαηα θαη ππόθεηηαη ζε θαηαινγηζκό ζνβαξώλ πξνζηίκσλ ζε πεξίπησζε 

πνπ ππνβάιιεη αλαιεζείο ή κε αθξηβείο δειώζεηο. 

      Ο ρξόλνο ζαιάζζηαο κεηαθνξάο ησλ εκπνξεπκάησλ από Διιάδα-Καλαδά αλέξρεηαη ζε 

28 εκέξεο. ε πνιιέο πεξηπηώζεηο γίλεηαη ζπκθόξησζε θαη απνζηνιή νκαδηθώλ θνξηίσλ 

(γθξνππάδ). 

 

 

ΠΡΟΣΤΠΟ ΔΣΙΚΔΣΑ ΔΛΑΙΟΛΑΓΟΤ 

 

HARVEST DATE: 

Best Before: 

ΝutritionFacts 

Valeur Nutritive 

Per 1 Σbs (15 ml) 

Per 1 c.a. soupe (15 ml) 

Amount%Daily Value 

Teneur             % Valeur Quotidienne 

Calories/Calories 

Fat/Lipides 

Saturated/Saturés 

+Trans/trans 

Not a significant source of cholesterol, 

sodium, fiber, sugars, vitamin A, vitamin 

C, calcium oriron 

 

ηνλ Καλαδά, ζπλήζσο, δελ γίλεηαη αλαθνξά ζηελ νμύηεηα ηνπ ειαηνιάδνπ.Δπηζεκαίλεηαη 

όηη νη ππνρξεσηηθέο ελδείμεηο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη θαη ζηηο δύν επίζεκεο γιώζζεο ηεο 
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ρώξαο αγγιηθά θαη γαιιηθά, ελώ ε αλαγξαθή ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαηαλάισζεο 

(bestbeforedate) γηα ηα πξντόληα δηαηξνθήο δηάξθεηαο δσήο άλσ ησλ 90 εκεξώλ είλαη 

πξναηξεηηθή.  

Η εηηθέηα κπνξεί λα επηθνιιεζεί ζην κπνπθάιη. 

 

ΙΥΤΡΙΜΟΙ ΤΓΔΙΑ 

 

Η αλαγξαθή ηζρπξηζκώλ πγείαο ζε έλα πξντόλ είλαη πξναηξεηηθή θαη, ζύκθσλα κε ηνλ 

Καλνληζκό Σξνθίκσλ θαη Φαξκάθσλ, ν ηζρπξηζκόο πγείαο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα 

απνδεηρζεί κε επηζηεκνληθά ηεθκήξηα ηόζν από ηνλ παξαγσγό όζν θαη από ηνλ εηζαγσγέα 

πξηλ ηε ρξήζε ηνπ πξντόληνο. 

Δπίζεο,  

έλαπξντόλπνπαπεπζύλεηαηζεγεληθόθαηόρηεμεηδηθεπκέλνθαηαλαισηηθόθνηλόδελκπνξείλα 

θέξεηηζρπξηζκνύοθαηαπνιέκεζεοαζζελεηώλθαηάιισλπαζνινγηθώλ θαηαζηάζεσλ πγείαο (π.ρ. 

θαξθίλνο, δηαβήηεο). 

 

Δ. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 
 

Πξνθεηκέλνπ ην ειιεληθό ειαηιόιαδν λα κπνξέζεη λα εθκεηαιιεπηεί πιήξσο ηηο επλντθέο 

ζπγθπξίεο πνπ δεκηνπξγνύληαη ζηελ θαλαδηθή αγνξά από ηελ αύμεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο 

ησλ θαηαλαισηώλ γηα ηελ πγηεηλή θαη κεζνγεηαθή δηαηξνθή, απαηηνύληαη ζπζηεκαηηθέο θαη 

ζηαζεξέο πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο, όπσο instorepromotion θαη γεπζηηθέο δνθηκέο ζε ζεκεία 

πώιεζεο, αξζξνγξαθία ζε ζπλδπαζκό κε επηηόπηεο επηζθέςεηο Καλαδώλ δεκνζηνγξάθσλ 

ζηελ Διιάδα, γαζηξνλνκηθέο εθδειώζεηο γηα ηελ ειιεληθή θνπδίλα, εθπνκπέο καγεηξηθήο 

θ.α. 

     Δπίζεο, ε ζπκκεηνρή ζε δηεζλείο εθζέζεηο θαη γαζηξνλνκηθά θεζηηβάι, όπσο ε 

SialCanada(ζε εηήζηα βάζε ην Μάην, ελαιιαζζόκελε κεηαμύ Μόληξεαι θαη Σνξόλην) ή ην 

GourmetFoodandWine (θάζε Ννέκβξην ζην Σνξόλην), βνεζάεη ζηελ αύμεζε ηεο 

αλαγλσξηζηκόηεηαο θαη ηελ πξνβνιή ηνπ branding. 

     Δηδηθά, ην ειιεληθό ειαηόιαδν ζα πξέπεη λα πξνβάιεη κε ζπζηεκαηηθό ηξόπν ηα 

πιενλεθηήκαηα πγείαο γηα ηελ αλζξώπηλε θαηαλάισζε θαη ηηο πνιιέο θαη επεξγεηηθέο ηνπ 

ηδηόηεηεο, θαζώο νη θαηαλαισηέο είλαη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο αλεθπαίδεπηνη θαη ρσξίο ηηο 

γλώζεηο πνπ απαηηνύληαη γηα λα μερσξίζνπλ ην λνζεπκέλν ειαηόιαδν (όπσο από ην ρξώκα, 

ην άξσκα, ηε γεύζε, ηα ηδήκαηα ζην κπνπθάιη θιπ.). 

      Παξαηεξείηαη, δε, ην θαηλόκελν όηη αξθεηέο θνξέο γίλνληαη θαηαγγειίεο γηα λνζεπκέλα 

ειαηόιαδα ή ειαηόιαδα πνπ παξαπιαλνύλ ην θνηλό, όπσο π.ρ. αλαγξάθνληαο «εμαηξεηηθά 

παξζέλν» ρσξίο λα αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία απηή. 

Σειενπηηθέοεθπνκπέοέρνπλθαηάθαηξνύοαλαδείμεηηνζέκααπηό, ππνζηεξίδνληαοόηηηνέλαηξίην 

ησλ ειαηνιάδσλ πνπ πσινύληαη ζηελ εγρώξηα αγνξά δελ πιεξνύλ ηα πξόηππα πνηόηεηαο πνπ 

ζέηεη ην Γηεζλέο πκβνύιην Διαηνιάδνπ. 

Πξόζθαηα, κάιηζηα, ππεβιήζεθε θαηαγγειία από θαηαλαισηέο γηα γλσζηό ηηαιηθό 

ειαηόιαδν όηη ελώ αλέγξαθε ηηαιηθό, ζηελ πξαγκαηηθόηεηα δελ ήηαλ θαζώο εκπεξηείρε έιαηα 

από άιιεο ρώξεο, θαζώο θαη όηη δελ πιεξνύληαη ηα θξηηήξηα ηεο θαηεγνξίαο ηνπ «εμαηξεηηθά 

παξζέλνπ».  

       Σν ειιεληθό ειαηόιαδν ζα κπνξνύζε λα εθκεηαιιεπηεί απηή ηε ζπγθπξία, πξνβάιινληαο 

ηα πιενλεθηήκαηα ηεο απζεληηθόηεηαο, παξαδνζηαθόηεηαο, κνλαδηθόηεηαο ηεο γεύζεο, 

νμύηεηαο, αξώκαηνο θ.ι.π., ώζηε λα ζπλδεζεί κε ηηο έλλνηεο «πγεία», «πνηόηεηα», 

«αγλόηεηα» «ζηε ζπλείδεζε ηνπ θαηαλαισηή, ηδίσο απηνύ πνπ αλήθεη ζηα αλώηεξα επίπεδα 

ηεο αγνξάο. 
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ηαηηζηηθή Τπεξεζία Καλαδά 

CanolaCouncilofCanada 

https://nationalpost.com/ 

http://www.livingit.euronews.com 

http://www.foodswinesfromspain.com 

www.oliveoiltimes.com 
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