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Οινθιεξψζεθαλ κε επηηπρία νη εξγαζίεο ηνπ δηήκεξνπ 7
νπ 

Διιελνγεξκαληθνχ Φφξνπκ Σξνθίκσλ 

θαη Β2Β ζπλαληήζεσλ κε ηίηιν «Η παλδεκηθή θξίζε επθαηξία αχμεζεο ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ 

θξνχησλ ζηε Γεξκαλία» πνπ ζπλδηνξγάλσζαλ ςεθηαθά ην Διιελνγεξκαληθφ Δκπνξηθφ θαη 

Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην, ε BASF Διιάο ΑΒΔΔ, ε Σξάπεδα Πεηξαηψο, ην Γξαθείν 

Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ Βεξνιίλνπ θαη ε Enterprise Greece Invest & Trade. 

 

Η εθδήισζε, ε νπνία ιφγσ ηνπ Covid-19, πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ δηαδηθηχνπ, έιαβε ηελ αηγίδα 

ησλ Τπνπξγείσλ Δμσηεξηθψλ θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, ελψ είρε παξάιιεια ηελ 

ππνζηήξημε ηνπ Γξαθείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ Μνλάρνπ θαη ηνπ Γηθηχνπ 

Διιήλσλ Δπηρεηξεκαηηψλ θαη ηειερψλ Δπηρεηξήζεσλ ηεο Βαπαξίαο (HNBEB). Κεληξηθφο 

νκηιεηήο ηνπ ςεθηαθνχ Φφξνπκ ήηαλ ν Έιιελαο Τπνπξγφο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη 

Σξνθίκσλ, θ. Μαπξνπδήο Βνξίδεο, ελψ ελαξθηήξηεο νκηιίεο απεχζπλαλ ν Πξέζβεο ηεο 

Οκνζπνλδηαθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Γεξκαλίαο ζηελ Διιάδα, Γξ. Δξλζη Ράηρει θαη ν Γεληθφο 

Γξακκαηέαο ΓΟ θαη Δμσζηξέθεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ, θ. Γηάλλεο κπξιήο. 

 

Σηο εξγαζίεο ηνπ ςεθηαθνχ 7
νπ

 Διιελνγεξκαληθνχ Φφξνπκ Σξνθίκσλ ραηξέηηζαλ νη θ.θ. 

Κσλζηαληίλνο Μαξαγθφο, Πξφεδξνο Διιελνγεξκαληθνχ Δκπνξηθνχ θαη Βηνκεραληθνχ 

Δπηκειεηήξηνπ, Γεψξγηνο Υαληδεληθνιάνπ, Πξφεδξνο Οκίινπ Σξάπεδαο Πεηξαηψο, Βαζίιεο 

Γνχλαξεο, Γηεπζχλσλ χκβνπινο BASF ΔΛΛΑ ΑΒΔΔ- Μέινο Γ Διιελνγεξκαληθνχ 

Δκπνξηθνχ θαη Βηνκεραληθνχ Δπηκειεηεξίνπ, ν Υαξάιακπνο Κνπλαιάθεο, Γεληθφο χκβνπινο 

Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ Α΄, Πξντζηάκελνο ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ Βεξνιίλνπ θαη ε 

θα Μπέηηπ Αιεμαλδξνπνχινπ, Δληεηαικέλε χκβνπινο- Μέινο ηνπ Γ Enterprise Greece. 

 

Βαζηθφο ζηφρνο ηεο δηήκεξεο εθδήισζεο ήηαλ αθελφο ε ελεκέξσζε ησλ Διιήλσλ εμαγσγέσλ 

θξνχησλ γηα ηηο πξνυπνζέζεηο εηζαγσγήο ησλ ηξνθίκσλ ηνπο ζηε γεξκαληθή αγνξά (θαλφλεο 

ζήκαλζεο, ζπζθεπαζίαο, ηερληθήο ηππνπνίεζεο θιπ.), αθεηέξνπ ε παξνπζίαζε ζηνπο Γεξκαλνχο 

εηζαγσγείο ηεο ηδηαίηεξεο εμαγσγηθήο δπλακηθήο πνπ παξνπζηάδεη ν ζπγθεθξηκέλνο ειιεληθφο 

θιάδνο. ην πιαίζην απηφ ην Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ Βεξνιίλνπ 

εθπφλεζε ζρεηηθή έξεπλα αγνξάο, ηα απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο δεκνζηνπνηήζεθαλ ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο θαηά ηελ εκέξα ηεο εθδήισζεο.  

 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζην πξψην ςεθηαθφ πάλει ππφ ηνλ ηίηιν «Οδηθφο ράξηεο εμαγσγψλ ζηνλ 

αγξνδηαηξνθηθφ θιάδν», κε ζπληνληζηή ηνλ θ. Αληψλε Πεξδηθάξε, Δπηθεθαιήο ηεο Κιαδηθήο 

Οκάδαο Δξγαζίαο Σξνθίκσλ ηνπ Διιελνγεξκαληθνχ Δπηκειεηεξίνπ πεξηέγξαςαλ ηηο κεζφδνπο, 

ηηο πξαθηηθέο θαη ηηο πνιηηηθέο, βάζεη ησλ νπνίσλ νη Έιιελεο παξαγσγνί θξνχησλ ζα θεξδίζνπλ 

κεγαιχηεξα κεξίδηα αγνξάο ζηε Γεξκαλία.  

 

ην δεχηεξν ςεθηαθφ πάλει ππφ ηνλ ηίηιν «Αλαδεηψληαο λέα κνληέια ειιελνγεξκαληθψλ 

ζπλεξγαζηψλ κεηαμχ παξαγσγψλ θαη εκπφξσλ», κε ζπληνληζηή ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή ηνπ 

Διιελνγεξκαληθνχ Δκπνξηθνχ θαη Βηνκεραληθνχ Δπηκειεηεξίνπ, θ. Αζαλάζην Κειέκε, έιαβαλ 

κέξνο σο νκηιεηέο πςειφβαζκα ζηειέρε δχν εθ ησλ κεγαιχηεξσλ αιπζίδσλ ζνππεξκάξθεη ηεο 

ρψξαο, ήηνη ηεο Metro θαη ηεο Lidl, ε ζπκκεηνρή ησλ νπνίσλ ζηελ εθδήισζε απνηέιεζε θαηά 

γεληθή νκνινγία ηε ‘ξαρνθνθαιηά’ ηεο επηρεηξεκαηηθήο δηθηχσζεο ε νπνία έιαβε ρψξα ζηε 



 

ζπλέρεηα, θαζψο θαη νη δηεπζχλνληεο ζχκβνπινη δχν ζεκαληηθψλ εηζαγσγηθψλ γεξκαληθψλ 

εηαηξεηψλ θξνχησλ, νη νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ πεξηνρή ηεο Βαπαξίαο, ήηνη ηεο Efti 

Frucht θαη ηεο Expa Frucht. Οη νκηιεηέο ηνπ δεχηεξνπ ςεθηαθνχ πάλει εζηίαζαλ ζηηο βέιηηζηεο 

πξαθηηθέο δηαθίλεζεο λσπψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ ζηελ αγνξά ηεο Γεξκαλίαο, νη νπνίεο έρνπλ 

αιιάμεη άξδελ ηα ηειεπηαία ρξφληα, ελψ έδσζαλ ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο επηπηψζεηο ηεο 

παλδεκίαο ηνπ Covid-19 ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαλαισηψλ, νη νπνίνη θαίλεηαη φηη αθνινπζνχλ 

πιένλ πην πγηεηλέο ηάζεηο δηαηξνθήο.  

 

Βαζηθφ ζπκπέξαζκα ηνπ 7
νπ

 Διιελνγεξκαληθνχ Φφξνπκ Σξνθίκσλ είλαη φηη ηα ειιεληθά λσπά 

νπσξνθεπεπηηθά πξντφληα κπνξνχλ λα δηεθδηθήζνπλ κία θαιχηεξε ζέζε ζηα ξάθηα ησλ κεγάισλ 

γεξκαληθψλ αιπζίδσλ ζνππεξκάξθεη, φπνπ θαη δηαθηλείηαη ν κεγαιχηεξνο φγθνο λσπψλ 

νπσξνθεπεπηηθψλ ζηε ρψξα. Οη πξννπηηθέο γηα ηε βειηίσζε ηνπ κεξηδίνπ ησλ ειιεληθψλ 

εμαγσγψλ θξνχησλ ζηε γεξκαληθή αγνξά παξακέλνπλ πνιχ ζεηηθέο, δεδνκέλνπ φηη ε Διιάδα 

απνηέιεζε γηα ην έηνο 2019 ηελ 14
ε
 θαηά ζεηξά ρψξα πξνέιεπζεο εηζαγφκελσλ θξνχησλ ζηε 

Γεξκαλία. Όπσο ζεκείσζε θαη ν Πξντζηάκελνο ηνπ Γξαθείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ 

Τπνζέζεσλ Βεξνιίλνπ, θ. Υαξάιακπνο Κνπλαιάθεο, Γεληθφο χκβνπινο ΟΔΤ Α΄, ζηνλ 

ραηξεηηζκφ ηνπ, παξά ην γεγνλφο φηη ε γεξκαληθή αγνξά λσπψλ νπσξνθεπεπηηθψλ είλαη πνιχ 

ειθπζηηθή, πξνζθέξνληαο παγίσο ζηνπο Έιιελεο εμαγσγείο αξθεηέο επθαηξίεο 

δξαζηεξηνπνίεζεο, παξακέλεη παξάιιεια άθξσο αληαγσληζηηθή θαη απαηηεηηθή αλαθνξηθά κε  

ηηο  πξνδηαγξαθέο ησλ εηζαγφκελσλ πξντφλησλ. Οη πξνυπνζέζεηο γηα θαιχηεξεο επηδφζεηο ηεο 

ρψξαο καο ζηνλ ζπγθεθξηκέλν θιάδν, ζα πξέπεη λα ζηεξίδνληαη ζηηο ζπλερείο πξνζπάζεηεο ησλ 

Διιήλσλ εμαγσγέσλ πνπ ζα εγγπψληαη ζηνπο Γεξκαλνχο θαηαλαισηέο φηη αθελφο ε πνηφηεηα 

ησλ ειιεληθψλ θξνχησλ θαη ιαραληθψλ είλαη πςειή θαη αθεηέξνπ φηη ηα ειιεληθά πξντφληα 

πιεξνχλ φιεο ηηο πξνδηαγξαθέο θαη φηη πξνζαξκφδνληαη ζπλερψο ζηηο λέεο γεξκαληθέο 

θαηαλαισηηθέο ζπλήζεηεο. Κνηλφο παξνλνκαζηήο φισλ ησλ εηζεγήζεσλ ησλ νκηιεηψλ απνηέιεζε 

ην γεγνλφο φηη ε Διιάδα νθείιεη λα δηεπξχλεη ηελ γθάκα ησλ πξνζθεξφκελσλ αγαζψλ ηεο θαη λα 

πξνζαξκφζεη ηηο επνρηθέο θαιιηέξγεηέο ηεο ζηηο λέεο θαηαλαισηηθέο ζπλήζεηεο, εκπινπηίδνληαο 

έηζη ηελ γθάκα ησλ ήδε πνηνηηθψλ πξντφλησλ.  

 

Οη εξγαζίεο ηνπ ςεθηαθνχ 7
νπ

 Διιελνγεξκαληθνχ Φφξνπκ Σξνθίκσλ νινθιεξψζεθαλ κε ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε πεξί ησλ 120 ςεθηαθψλ B2B ζπλαληήζεσλ, νη νπνίεο εζηίαζαλ ζηα λσπά, 

κεηαπνηεκέλα θαη ηππνπνηεκέλα θξνχηα θαη ζθνπφ είραλ ηελ αλάπηπμε λέσλ ζπλεξγαζηψλ ή/ θαη 

ηε ζχλαςε λέσλ ζπκθσληψλ ζε εκπνξηθφ επίπεδν κεηαμχ Διιήλσλ παξαγσγψλ θαη Γεξκαλψλ 

αγνξαζηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, απφ ηελ Διιάδα ζπκκεηείραλ εθπξφζσπνη 63 εηαηξεηψλ, νη 

νπνίνη είραλ ηελ επθαηξία λα παξνπζηάζνπλ ηα πξντφληα ηνπο θαη λα δηαπξαγκαηεπζνχλ, κέζσ 

παξερφκελεο εθαξκνγήο ηειεδηαζθέςεσλ ηεο πιαηθφξκαο δηθηχσζεο, κε κεγάιεο γεξκαληθέο 

επηρεηξήζεηο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη νη ζπκκεηέρνπζεο ζην Φφξνπκ αιπζίδεο METRO, LIDL, 

θαζψο θαη νη εηαηξείεο Efti Frucht θαη Expa Frucht. 

 

Ο απνινγηζκφο ηεο δξάζεο θξίζεθε εμαηξεηηθά επηηπρεκέλνο, κε ηελ αληαπφθξηζε ησλ 

επηρεηξήζεσλ λα είλαη ηδηαίηεξα ζεξκή. Με ηα κέρξη απηή ηε ζηηγκή ζεηηθά δεδνκέλα γηα ηηο 

πξννπηηθέο αλάπηπμεο ησλ δηκεξψλ εκπνξηθψλ ζρέζεσλ Διιάδαο- Γεξκαλίαο, επηζπκία ησλ 

ζπλδηνξγαλσηψλ είλαη φπσο ην 8
ν
 Διιελνγεξκαληθφ Φφξνπκ Σξνθίκσλ πξαγκαηνπνηεζεί ηελ 

άλνημε ηνπ 2021 ιακβάλνληαο, θπζηθά, ππφςε θαη ηηο εμειίμεηο ζην πεδίν ηεο παλδεκίαο. 

 
 

 

 


