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AΠΟΤΙΜΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ  

με συμμετοχή του Γραφείου ΟΕΥ Μαδρίτης  

Διεθνείς εκθέσεις ιχθυηρών και θαλασσινών  

Seafood Expo Global &Seafood Processing Global, Βαρκελώνη, 26-28 Απριλίου 2022.  

 

Πραγματοποιήθηκε, μεταξύ 26 και 28 Απριλίου, η μεγαλύτερη εμπορική έκθεση ιχθυηρών και 

θαλασσινών παγκοσμίως, Seafood Εxpo Global, στο χώρο της Gran Via της Fira Barcelona, 

επίσημου φορέα εμπορικών εκθέσεων της Βαρκελώνης. Παράλληλα όπως και κάθε έτος, στο 

πλαίσιο της έκθεσης διοργανώθηκε και η Seafood Processing Global, που αφορά την 

επεξεργασία, μεταποίηση και συσκευασία των ιχθυηρών και θαλασσινών. Σημειώνεται ότι, τα 

προηγούμενα έτη, η έκθεση διοργανωνόταν σταθερά στον εκθεσιακό χώρο των 

Βρυξελλών, με τη Βαρκελώνη να κερδίζει την εκδήλωση της φετινής χρονιάς, ωφελώντας 

σημαντικά την τοπική οικονομία όσο και, γενικότερα, δίνοντας ισχυρή έμφαση στις 

ισπανικές επιχειρήσεις του κλάδου. Χαρακτηριστικό είναι ότι τα έσοδα από την 

πραγματοποίηση της έκθεσης υπολογίζονται σε 100 εκ. ευρώ, με την πρωτεύουσα της 

Αυτόνομης Κοινότητας της Καταλονίας να συνεχίζει να θεωρείται σημαντικό κέντρο εκθεσιακού 

τουρισμού και την Ισπανία να συνεχίζει να κερδίζει τις εντυπώσεις παγκοσμίως στον τομέα 

διοργάνωσης εμπορικών εκθέσεων και εκδηλώσεων.  

Κατά τη διάρκεια του τριημέρου, 1.550 επιχειρήσεις από 76 χώρες, εξέθεσαν τα προϊόντα και τις 

υπηρεσίες τους, που αφορούν την αλιεία, το εμπόριο, τη μεταφορά, την συσκευασία και την 

γαστρονομία ιχθυηρών και θαλασσινών, ενώ 170 επιχειρήσεις συμμετείχαν για πρώτη φορά. 

Όπως προαναφέρθηκε, η πραγματοποίηση της έκθεσης στην Ισπανία έδωσε την ευκαιρία στις 

εθνικές επιχειρήσεις να έχουν μεγάλη και διακριτή συμμετοχή, με την καταλανική επωνυμία 

(marca) παρούσα και έντονη σε όλη την έκθεση. Οι εκθέτες κάλυψαν περί τα 40.000 τ.μ., όντας 

το 98% του χώρου, που κάλυπτε η έκθεση το 2019, αποδεικνύοντας ότι η επιστροφή στην 

κανονικότητα είναι πλέον εδώ, με την αλιεία και τη γαστρονομία με θαλασσινά προϊόντα να 

προβάλλονται και να ενισχύονται σημαντικά. Την έκθεση πλαισίωναν, επίσης, εθνικές και 

τοπικές αποστολές και, συγκεκριμένα, υπήρχαν περίπτερα εθνικού ή τοπικού χαρακτήρα από 

59 χώρες και περιοχές του κόσμου. Η χώρα μας συμμετείχε με περίπτερο εθνικού χαρακτήρα, 

τόσο στη Seafood Expo Global, όσο και στη Seafood Porcessing Global.  

Χαρακτηριστικό τον εκθέσεων αυτών ήταν, ακόμη, το πρόγραμμα ομιλιών, που 

πραγματοποιήθηκε στους χώρους της έκθεσης και αφορούσε τις κυριότερες θεματικές του 

κλάδου της αλιείας. Φέτος, ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε αρχικά στις οικονομικές εξελίξεις, με το 

άνοιγμα του συνεδρίου να γίνεται από την, παγκόσμιας φήμης, οικονομολόγο κα. Megan 

Greene, η οποία ανέλυσε τις οικονομικές εξελίξεις των τελευταίων ετών και μηνών, οι οποίες 

χαρακτηρίζονται από υψηλή αβεβαιότητα, τόσο εξαιτίας της κρίσης της πανδημίας, όσο και των 

επιπτώσεων του πολέμου στην Ουκρανία. Εκτός αυτού, σημαντική ήταν και η θεματική “From 
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Revolution to Evolution: The Fishery and Aquaculture Market in a Post COVID-19 World”, στην 

οποία αναλύθηκαν οι αλλαγές που έχουν προέλθει στον τομέα, εξαιτίας της πανδημίας και 

αφορά τις καταναλωτικές συνήθειες, τις νέες αγορές, τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται κοκε. 

Τέλος, δεν αποτέλεσε έκπληξη το γεγονός ότι μεγάλο μέρος των ομιλιών επικεντρώθηκε στην 

αύξηση της βιωσιμότητας, της ρύπανσης των υδάτων και της υπέρμετρης αλίευσης, οι οποίες 

θέτουν κινδύνους για τις επιχειρήσεις και, ιδίως, για το περιβάλλον.  

Την θεματική έκθεση επισκέφτηκαν, κυρίως, επαγγελματίες του κλάδου, οι οποίοι ενδιαφέρονταν 

να ενημερωθούν αναλυτικά για τις εξελίξεις στον τομέα των ιχθυηρών, τις καινοτομίες στους 

τρόπους αλιείας, συσκευασίας και μεταφοράς των προϊόντων, καθώς και να συνάψουν 

επιχειρηματικές συμφωνίες και αγοραπωλησίες. Χαρακτηριστικό είναι ότι μεγάλος αριθμός 

επισκεπτών ήταν στελέχη σουπερμάρκετ, υπεραγορών, εμπόρων, διανομέων, εισαγωγών, 

καθώς και εστιατορίων και άλλων επιχειρήσεων σχετικών με τη γαστρονομία.  

Η ελληνική συμμετοχή 

Η Ελλάδα συμμετείχε με περίπτερο εθνικού χαρακτήρα, το οποίο διοργάνωσε η Promo 

Solutions. Η εν λόγω συμβουλευτική εταιρία διοργανώνει επιτυχώς την ελληνική συμμετοχή, 

όπως μας ενημέρωσε από το 2000 στις Βρυξέλλες, ενώ φέτος η διοργάνωση της έκθεσης είχε 

ιδιάζουσα σημασία, εξαιτίας των αλλαγών, που έχουν επέλθει, λόγω συμπτύξεων και νέων 

επιχειρηματικά σχημάτων στον κλάδο των ιχθυοκαλλιεργειών στην Ελλάδα. Ως εταιρία, 

ασχολείται αποκλειστικά με τον συντονισμό ελληνικών επιχειρήσεων σε διεθνείς εκθέσεις και 

διαθέτει εμπειρία μεγαλύτερη των 60 ετών στη συγκεκριμένη μορφή διοίκησης.  

Στην Seafood Expo Global συμμετείχαν 10 ελληνικές εταιρίες και, συγκεκριμένα, οι ακόλουθες:  

• Cosmofish S.A.   

• Dalga Seafood    

• Ensea Ltd 

• Galaxidi Marine Farm S.A. 

• Genfroco SA 

• Kefalonia Fisheries S.A. 

• Mesogeios S.A. / MSG Group 

• Philosofish S.A. 

• Stratos S.A.   

• Promo Solution Ltd.    

 

Σημειώνεται ότι η εταιρία Γαλαξίδι Θαλάσσιες Καλλιέργειες (Galaxidi Marine Farm S.A.) έχει 

ιδρύσει θυγατρική στην Ισπανία από το 2019, σε περιοχή της Ταρραγόνα της Καταλονίας, με την 

ονομασία Acuidelta SL. Η μητρική εταιρία στοχεύει στον διπλασιασμό των επενδύσεών της και 

του προσωπικού της ισπανικής θυγατρικής της εντός διετίας. Παράλληλα, η ισπανική Profand 

έχει πλειοψηφική συμμετοχή στην Kefalonia Fisheries, από τον Μάρτιο τ.έ., όπως έχει 
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επισημανθεί σε προηγούμενη ανάρτηση. Η Profand συμμετείχε και με δικό της περίπτερο στην 

έκθεση.  

• Επιπλέον, στην ελληνική αποστολή συμμετείχαν ο Οργανισμός Κεντρικών Αγορών 

και Αλιείας Α.Ε. (ΟΚΑΑ) και η Ελληνική Οργάνωση Παραγωγών 

Υδατοκαλλιέργειας (ΕΛΟΠΥ).  Υπογραμμίζεται ότι στο περίπτερο του ΕΛΟΠΥ, 

εκπροσωπήθηκαν οι εξής τρεις εταιρίες: Galaxidi Μarine Farm SA, Kefalonia 

Fisheries και Philosofish S.A. 

 

Ο ΟΚΑΑ αποτελεί τη μεγαλύτερη εταιρία διαχείρισης πάρκων τροφίμων στα Βαλκάνια. Είναι ο 

μεγαλύτερος αφανής εταίρος στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων της χώρας, διευκολύνοντας 

την τροφοδοσία του συνόλου του ελληνικού πληθυσμού με φρούτα, λαχανικά, κρέατα και 

αλιεύματα. Η σύνθεση των δραστηριοτήτων του αποτελείται από δύο Κεντρικές Αγορές 

συνολικής επιφάνειας 300 στρεμμάτων, 11 Ιχθυόσκαλες, εγκαταστάσεις διαρκώς 

εκσυγχρονιζόμενες για την ανάπτυξη του χονδρεμπορίου, σύγχρονη λιανεμπορική πτέρυγα για 

τους καταναλωτές, συσκευαστήρια και χώρους αποθήκευσης.  

Ακόμη, αναφορικά με τον ΕΛΟΠΥ, αποστολή του είναι η διαφοροποίηση του φρέσκου ελληνικού 

ψαριού με την ταυτότητα FISH FROM GREECE από τα ψάρια άλλων χωρών και η ανάδειξή 

του ως ηγέτη στις ιχθυοκαλλιέργειες. Ιδρύθηκε το 2016 και πλέον αποτελείται από 23 μέλη, η 

παραγωγή των οποίων αντιπροσωπεύει το 80% της ελληνικής παραγωγής ιχθυοκαλλιέργειας.  

Με δικό της περίπτερο, συμμετείχε και η THESAURI CAVIAR, η οποία, από το 1992, στις 

υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε υδροβιότοπο, έκτασης 330 στρεμμάτων, στις παρυφές του 

Αμβρακικού κόλπου, παράγει το χαβιάρι από καθαρά είδη οξύρρυγχου Ρωσίας Acipenser 

gueldenstaedtii, Σιβηρίας Acipenser baerii και Huso huso. Είναι η πρώτη εταιρία της χώρας μας 

και από τις λίγες, παγκοσμίως, παραγωγής συγκεκριμένου τύπου χαβιάρι.  

Πέραν των ανωτέρω, αξίζει να σημειωθεί ότι στην έκθεση συμμετείχε με ιδιαίτερα μεγάλο 

περίπτερο, ο όμιλος Avramar, ο οποίος έχει την έδρα του στη Βαλένθια, ενώ είναι κάτοχος των 

Ανδρομέδα, Νηρεύς και Σελόντα. Ο όμιλος είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός μεσογειακού 

ψαριού, με δέκα σύγχρονες εγκαταστάσεις ιχθυογεννητικών σταθμών σε Ελλάδα και Ισπανία, 

τρεις μονάδες ιχθυοτρόφων στην Ελλάδα και με μονάδες εκτροφής και μεταποίησης και σε 

Ελλάδα και σε Ισπανία.  

Στην Seafood Processing συμμετείχαν οι εξής έξι ελληνικές εταιρίες:  

• aquaManager/ Integrated Information Systems SA  

• Diopas SA  

• MED FRIGO 

• PAL.- Palamidis SA  

• Stamatiou Chr. & Sons S.A.  
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• THEMA AUTOMATION-N. & D. MAVROMMATIS BROS Co 

 

To Γραφείο ΟΕΥ Μαδρίτης παρακολούθησε με ιδιαίτερη προσοχή τον τελευταίο χρόνο την 

ανάπτυξη των συμπράξεων που αναπτύχθηκαν μεταξύ Ελλάδος και Ισπανίας, στον χώρο των 

ιχθυοκαλλιεργειών και είναι σε επικοινωνία με τις εταιρίες Αvramar, Kefalonia Fisheries και 

Galaxidi Marine Farm, λόγω και των σημαντικών επενδυτικών κινήσεων που έχουν 

πραγματοποιήσει σε Ελλάδα και Ισπανία. Κοινή άποψη στους Έλληνες εκθέτες αποτέλεσε, 

εξάλλου, το γεγονός ότι έχει αναπτυχθεί μία ιδιαίτερη σχέση μεταξύ των δύο χωρών στον 

συγκεκριμένο κλάδο, με ανταλλαγή τεχνογνωσίας και τεχνοτροπίας εκατέρωθεν και ιδιαίτερα 

ικανοποιητική συμβατότητα επιχειρηματικής νοοτροπίας και επαγγελματικής κουλτούρας 

αναφορικά με τις ιχθυοκαλλιέργειες. 

Συμβολή Γραφείου ΟΕΥ  

• Το Γραφείο ΟΕΥ της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Μαδρίτη, στάθηκε αρωγός στην 

παρουσία των ελληνικών εταιριών και κλαδικών φορέων πριν και κατά τη διάρκεια της 

έκθεσης.  

• Παρακολούθησε την έκθεση συνολικά, την επισκέφθηκε στις 27 Απριλίου και συνομίλησε 

με τους αντιπροσώπους των ελληνικών συμμετοχών, καταγράφοντας τις παρατηρήσεις 

τους, οι οποίες κινούνταν σε πολύ θετικό κλίμα, ενώ πραγματοποίησε συναντήσεις με 

τον Δ/ντα Σύμβουλο του ΟΚΑΑ, κ. Απόστολο Αποστολάκη καθώς και με τον Πρόεδρο 

του Δ.Σ. του ΕΛΟΠΥ, κ. Απόστολο Τουραλιά. 

• Ιδίως με τον ΕΛΟΠΥ, συζητήθηκε το ενδεχόμενο συνδιοργάνωσης γαστρονομικής 

εκδήλωσης με το Γραφείο μας, με έμφαση στα ελληνικά προϊόντα ιχθυοκαλλιέργειας.  

• Ενημέρωσε πλήρως για την κατάσταση στην ισπανική αγορά.  

• Συνέδραμε την διοργανώτρια εταιρία Promo Solutions με την αποστολή καταλόγου 

μεταφραστών-διερμηνέων και καταλόγων εισαγωγών ελληνικών τροφίμων, καθώς και 

Ισπανών εισαγωγέων ιχθυηρών, προκειμένου να βοηθήσει την περαιτέρω εδραίωση των 

ελληνικών εταιριών στην ισπανική αγορά.   

• Aπέστειλε προσκλήσεις σε εδώ συνομιλητές μας (Eπιμελητήρια, κλαδικές ενώσεις, 

θεσμικούς φορείς, συνδέσμους σουπερμάρκετ, ομογενείς που δραστηριοποιούνται στο 

χώρο των διατροφικών προϊόντων κ.ά.), ενημερώνοντάς τους για την ελληνική 

συμμετοχή και καλώντας τους να επισκεφθούν το ελληνικό περίπτερο και 

• Διευθέτησε συναντήσεις για τους Έλληνες εκθέτες με εκπροσώπους των εδώ 

σημαντικότερων εταιριών ελληνικών τροφίμων και ποτών. 

 

Συμπερασματικά, η έκθεση αποτιμάται θετικά, με πολύ υψηλό επίπεδο συμμετοχών και 

παρουσιάσεων. Το Γραφείο μας ενθαρρύνει τη συνέχιση της συντονισμένης παρουσίας μας στην 

εν λόγω κλαδική έκθεση, με απώτερο στόχο την αύξηση της αναγνωρισιμότητας των ποιοτικών 
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ελληνικών προϊόντων εξαγωγικών επιχειρήσεων ιχθυηρών της χώρας μας στην Ισπανία και των 

εμπορικών συμπράξεων που προκύπτουν σε διμερές επίπεδο. 

Τέλος, όπως συχνά έχουμε επισημάνει, η αγορά των 47,3 εκατ. Ισπανών καταναλωτών και η 

συστηματική της προσέγγιση μπορεί να έχει ευεργετικά αποτελέσματα σε πολλούς εξαγωγικούς 

τομείς για την Ελλάδα. Η τοποθέτηση των ιχθυηρών στο κυριότερο εξαγωγικό προϊόν της 

Ελλάδος στην Ισπανία για το 2021 (15,96% επί του συνόλου) αιτιολογεί αυτό ακριβώς το 

γεγονός. 

 

Άλια Ν. Παπαναστασίου 

Σύμβουλος ΟΕΥ Α´ 

Επικεφαλής Γραφείου ΟΕΥ Μαδρίτης 
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