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Αρμόδιος: Σπ.Δάκογλου 

Γραμματέας ΟΕΥΑ΄                            

Τηλ. +33-147202660 

Φαξ. +33-140701904 

          

ΘΕΜΑ: Ζήτηση Ελιών για καλλωπιστικούς σκοπούς στη Γαλλία. 

 

Σημειώνουμε ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρείται στη Γαλλία 

σημαντική αύξηση της ζήτησης των καταναλωτών για δενδρύλλια ελιάς όχι 

τόσο για την καλλιέργεια της για παραγωγή ελαιολάδου και βρώσιμων 

ελαιών, αλλά για καλλωπιστικούς σκοπούς. Η τάση αυτή σχετίζεται με την 

διαφήμιση και αποδοχή που έχει λάβει η μεσογειακή και κρητική διατροφή 

στους γάλλους καταναλωτές η οποία δημιουργεί τους ανάλογους 

συνειρμούς με την ελιά, ως το κύριο προϊόν της μεσογειακής διατροφικής 

κουλτούρας. Συγκεκριμένα αυξάνονται διαρκώς οι πωλήσεις νεαρών 

δενδρυλλίων  δεδομένου ότι έχει λάβει διαστάσεις τάσης και μόδας η 

τοποθέτηση τους σε διαμερίσματα και σε κατοικίες σε όλα τα γεωγραφικά 

σημεία της χώρας και ιδιαίτερα στις βόρειες περιοχές.  

 Τα δενδρύλλια της καλλωπιστικής ελιάς ποικίλουν σε διάφορα μεγέθη 

με κύρια την ζήτηση των φυτών ύψους έως ένα μέτρο. Ο σημαντικότερος 

εξαγωγέας ποικιλιών καλλωπιστικής ελιάς στη Γαλλία είναι η Ιταλική 

εταιρεία RomitiVivai, (http://www.romitivivai.it/fra/index-1.php),  που 

εδρεύει στην πόλη Luca στην περιοχή της Τοσκάνης. Η εταιρεία αυτή 

προμηθεύει τις τρεις μεγαλύτερες αλυσίδες καταστημάτων ειδών κήπου της 

χώρας (Truffaut, Jardiland και Gamm Vert), τόσο με καλλωπιστικές ελιές 

όσο και με άλλα είδη της μεσογειακής χλωρίδας. 

 

TRUFFAUT 
Δ/νση: Avenue des parcs 

CP 8015 Lisses 

91008 Evry cedex 

Υπεύθυνος τμήματος αγορών : κ. G. Naulou 
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ΓΡΑΦΕΙΟ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

 

http://www.romitivivai.it/fra/index-1.php


Τηλέφωνο: +33-169915454 

http://www.truffaut.com/jardin/plantes-pepinieres.html 

 

JARDILAND 

Επωνυμία Εταιρείας : SNC LA QUEUE EN BRIE  

Δ/ντής : Monsieur ALBERTOS  

Δ/νση : 2 rue Armand Peugeot- 94510 La Queue en Brie  

Τηλέφωνο : +33-1 45 94 81 82  

Φαξ : +33-1 45 94 81 81  

Υπεύθυνος αγορών: Gerald  Bonjour 

Τηλέφωνο: +33-241570000 

Email : dirqueue_brie@jardiland.fr  

Internet : http://www.jardiland.com/ 

 

GAMM VERT 
Δ/νση: 83, avenue de la Grande Armée 

75 782 Paris Cedex 16 

Εμπορικό τμήμα: τηλ. +33-237975500 

Email. contact@gammvert.fr  

Internet: http://www.gammvert.fr/ 

 

Η κεντρική Αγορά Τροφίμων των Παρισίων (Rungis), που αποτελεί 

την μεγαλύτερη της Ευρώπης και καλύπτει τις ανάγκες 13 εκ. 

καταναλωτών,  περιλαμβάνει και ειδικό τμήμα εμπορίας φυτών - Secteur 

Horticulture, http://www.rungisinternational.com/ 

στοιχεία των επιχειρήσεων μπορούν να αναζητηθούν στο κατωτέρω 

σύνδεσμο: http://www.rungismarket.com/en/vert/horti/index.asp 

 

 Επίσης η σημαντικότερη έκθεση γεωργικών προϊόντων της Ευρώπης 

λαμβάνει χώρα στο Παρίσι σε ετήσια βάση. Η διοργάνωση του 2012 θα 

πραγματοποιηθεί στις 25/2 έως 5/3/2012 στον μεγάλο εκθεσιακό χώρο του 

Porte de Versaille και αποτελεί έκθεση με μεγάλη εμπορική 

επισκεψιμότητα. 

http://www.salon-agriculture.com/ 

 
 Σημειώνουμε ότι πέραν της αυξημένης ζήτησης δενδρυλλίων 

καλλωπιστικής ελιάς, παρατηρείται και αύξηση της ζήτησης για ηλικιωμένα 

δένδρα ελιάς που τοποθετούνται σε κήπους προκειμένου να δώσουν ένα 

χαρακτήρα εξωτικό και μεσογειακό κυρίως στις βόρειες περιοχές της χώρας.  

Ο βασικός εξαγωγέας ενήλικων δένδρων είναι η περιοχή της Ανδαλουσίας 
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στην Ισπανία, όπου συγκεκριμένες εταιρείες αναλαμβάνουν να συλλέξουν 

ηλικιωμένα δένδρα που πρόκειται να κοπούν λόγω αναδιάρθρωσης  

καλλιεργειών ή φύτευσης νεαρότερων και πιο αποδοτικών ποικιλιών. Η τιμή 

ενός ηλικιωμένου δένδρου μπορεί να ανέλθει έως και 6 χιλ. ευρώ. 

  

 
 
 

Ο Προϊστάμενος  

 

 

Παναγιώτης Ζάραγκας 

Σύμβουλος  ΟΕΥ Α΄ 
 

 

  


