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Α.  Μζγεκοσ Αγοράσ 

 

Θ αγορά ιχκυθρϊν  τθσ Γερμανίασ κεωρείται ςυγκριτικά μικρι, κυρίωσ λόγω τθσ 

ςχετικά περιοριςμζνθσ διανομισ φρζςκων ψαριϊν. Σα περιςςότερα γερμανικά ςοφπερ 

μάρκετ δεν ζχουν ςιμερα εξειδικευμζνο τμιμα με ψάρια, το οποίο ζχει άμεςο αντίκτυπο 

ςτο ςυνολικό επίπεδο κατανάλωςθσ. Ωςτόςο, τα ψάρια και τα καλαςςινά γίνονται όλο και 

πιο δθμοφιλι ςτουσ Γερμανοφσ, εν μζρει λόγω τθσ ολοζνα αυξανόμενθσ προςοχισ ςε 

κζματα υγεινισ διατροφισ, τθσ ροπισ προσ τθν παχυςαρκία μζρουσ του πλθκυςμοφ αλλά 

και τθσ αυξθτικισ τάςθσ των καρδιαγγειακϊν αςκενειϊν. Θ ςυνείδθτοποίθςθ των ανωτζρω 

αιτιϊν οδιγθςε ςε Κρατικι παρζμβαςθ που εκφράηεται μζςω πρωτοβουλιϊν όπωσ θ "Fisch 

Informationszentrum", οι οποίεσ επιδιϊκουν να πείςουν τουσ Γερμανοφσ καταναλωτζσ 

ςχετικά με τα οφζλθ ςτθν υγεία από τθν κατανάλωςθ  ιχκυθρϊν και άλλων καλαςςινϊν 

προϊόντων. Αυτζσ οι προωκθτικζσ εκςτρατείεσ φαίνεται να δίνουν αποτελζςματα 

οδθγϊντασ ςταδιακά ςε υψθλότερα ποςοςτά κατανάλωςθσ ψαριϊν και καλαςςινϊν. 

           φμφωνα με τθν Γερμανικι Ομοςπονδία Αλιείασ, όλο και περιςςότεροι Γερμανοί 

αρχίηουν να δείχνουν προτίμθςθ ςτθν κατανάλωςθ ιχκυθρϊν και να τα εντάςςουν ςτθ 

διατροφι τουσ, κακϊσ οι τιμζσ του κρζατοσ τα τελευταία χρόνια ζχουν αυξθκεί, ενϊ οι 

τιμζσ των ψαριϊν ζχουν μειωκεί. Θ πλειοψθφία των καταναλωτϊν ψαριϊν ςτθ Γερμανία 

είναι ςτο Αμβοφργο, Sachsen, λζςβιχ-Χολςτάιν, Βερολίνο, Βρανδεμβοφργο και Βρζμθ. τθ 

γερμανικι κουηίνα του βορρά κυριαρχεί κυρίωσ θ ρζγγα, ςφμφωνα με τθν ιςτοςελίδα 

(Germanfoods.org). 

Β. Κανάλια Διανομισ 

Σο κυριότερο κανάλι διανομισ  ιχκυθρϊν ςτθ Γερμανία είναι τα discounter (49%), 

ακολουκοφμενα από τα supermarket με μερίδιο αγοράσ 37% και τα ιχκυοπωλεία με 

μερίδιο αγοράσ 6%.   

 
Κανάλια Διανομισ ψαριϊν και αλιευμάτων 2013 

 
Πθγι: Fisch-Informationszentrum e. V.   
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Κανάλια διανομισ ιχκυθρϊν % 2013 

Πθγι: Fisch-Informationszentrum e. V. 
63,2 
 

Γ. Λιανικζσ Πωλιςεισ  
 

Θ λιανικι πϊλθςθ τροφίμων ςτθ Γερμανία κυριαρχείται από πζντε μεγάλεσ 

αλυςίδεσ: Metro Group, Edeka,  Rewe Group, Aldi,  Όμιλοσ Schwarz. Θ ειςαγωγι και 

διανομι αλιευτικϊν προϊόντων από χϊρεσ ΕΕ γίνεται απευκείασ ι μζςω αντιπροςϊπων των 

εταιρειϊν. Σο 2013, πάντωσ το ςθμαντικότερο ςθμείο πϊλθςθσ ιχκυθρϊν (ςτον τελικό 

καταναλωτι) ςτθ Γερμανία παρζμενε θ βιομθχανία τθσ μαηικισ εςτίαςθσ (εςτιατόρια imbis 

κλπ), που αντιπροςωπεφει περ. το 50% του ςυνολικοφ όγκου πωλιςεων. Ωςτόςο, οι 

πωλιςεισ μζςω του δικτφου λιανικϊν πωλιςεων (super markets) παρουςιάηουν τα 

τελευταία ζτθ αφξθςθ και ςιμερα κατζχουν μερίδιο αγοράσ 33%. 

1. Φρζςκο ψάρι 
 

Ο όγκοσ των πωλιςεων φρζςκων ψαριϊν και καλαςςινϊν ζχει αυξθκεί από το 2007 
ςτθν Γερμανία με μζςο ετιςιο ποςοςτό αφξθςθσ 1,4 %, και αναμζνεται να ςυνεχίςει να 
αυξάνεται με μζςο ετιςιο ρυκμό 0,1% μεταξφ των ετϊν 2014 και 2017. Θ κατθγορία των 
φρζςκων ψαριϊν  κατζλαβε το μεγαλφτερο μερίδιο τθσ αγοράσ νωπϊν προϊόντων το 2012 
(83%), ακολουκοφμενθ από μαλάκια και κεφαλόποδα (11%) και μαλακόςτρακα (6%). 
           Σα μαλακόςτρακα μάλιςτα παρουςίαςαν τθ μεγαλφτερθ αφξθςθ κατά τα τελευταία 
πζντε ζτθ, με μζςο ετιςιο ρυκμό αφξθςθσ 4,1% 2007-2012, ενϊ ο ςυνολικόσ όγκοσ των 
πωλιςεων αναμζνεται να φτάςει τουσ 43.300 τόνουσ. Θ κατθγορία αυτι αναμζνεται επίςθσ 
να διατθριςει το μεγαλφτερο ρυκμό ανάπτυξθσ και μελλοντικά, αν και ςε μικρότερο 
βακμό, με μζςο ετιςιο ρυκμό αφξθςθσ 1,8%. 

 

Φρζςκα ψάρια και αλιεφματα – Όγκοσ πωλιςεων ςε 1000 τονουσ  

Κατθγορίεσ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Ψάρια 585.3 611 645.3 630.1 625.2 619 614.6 

Μαλακόςτρακα 35.4 35.9 36.2 37.4 42.0 43.3 44.3 

Μαλάκια και 
κεφαλόποδα 

73.7 74.6 75.3 70.8 79.5 80.9 81.9 
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φνολο φρζςκα 
ψάρια και 
καλαςςινά 

694.4 721.5 756.8 738.3 746.7 743.1 740.9 

ΠΘΓΘ: Euromonitor International, 2013  
 

Φρζςκα ψάρια και αλιεφματα – Όγκοσ πωλιςεων ςε 1000 τονουσ (προβλζψεισ) 

Κατθγορίεσ 2014 2015 2016 2017 

Ψάρια 612.8 611.6 610.9 610.3 

Μαλακόςτρακα 45.4 46.3 47.0 47.5 

Μαλάκια και 
κεφαλόποδα 

82.8 83.6 84.2 84.8 

φνολο φρζςκα 
ψάρια & 

καλαςςινά 

740.9 741.4 742.1 742.7 

ΠΗΓΗ: Euromonitor International, 2013 

 

Ο όγκοσ πωλιςεων για το φρζςκο ψάρι και για τα καλαςςινά  περιλαμβάνει τθν αγορά ςε 

χϊρουσ εςτίαςθσ αλλά και τθ λιανικι πϊλθςθ. Θ κατά κεφαλιν κατανάλωςθ υπολογίηεται 

χρθςιμοποιϊντασ το  ςυνολικό όγκο των λιανικϊν πωλιςεων και αρικμθτικά ςτοιχεία του 

πλθκυςμοφ.  

Φρζςκα ψάρια και καλαςςινά – Όγκοσ πωλιςεων ςε κιλά κατά κεφαλιν (προβλζψεισ)  

Κατθγορίεσ 2014 2015 2016 2017 

Ψάρια 7.5 7.5 7.5 7.5 

Μαλακόςτρακα 0.6 0.6 0.6 0.6 

Μαλάκια και 
κεφαλόποδα 

1.0 1.0 1.0 1.0 

φνολο φρζςκα 
ψάρια και 
καλαςςινά 

9.1 9.1 9.1 9.1 

ΠΗΓΗ: Euromonitor International, 2013 

 

 

ii)υςκευαςμζνο/τυποποιθμζνο ψάρι 

Σο φρζςκο ψάρι αναμζνεται να ζχει οριακι, αλλά κετικι ανάπτυξθ κατά τθν περίοδο 

2013-2017, ενϊ παράλλθλα κα ςυνεχίςει να ανταγωνίηεται  τα διατθρθμζνα με απλι ψφξθ 

και τα κατεψυγμζνα ςυςκευαςμζνα ψάρια. Σα ψάρια και τα αλιεφματα ςε κονςζρβεσ  

προςφζρονται ςτουσ καταναλωτζσ ςε χαμθλότερεσ τιμζσ, ενϊ αυτοί που  επικυμοφν  πιο 

υγιεινζσ επιλογζσ τείνουν να δείχνουν προτίμθςθ ςτα διατθρθμζνα με απλι ψφξθ ι 

κατεψυγμζνα αλιευτικά προϊόντα. Σα κατεψυγμζνα ψάρια αναμζνεται να ςυνεχίςουν να 

αυξάνονται ςε πωλιςεισ με μζςο ετιςιο ρυκμό 1%, φκάνοντασ όγκο πωλιςεων τουσ 

159.700 τόνουσ το 2017. Οι κονςζρβεσ / κονςζρβεσ και τα ψάρια διατθρθμζνα ςε απλι 

ψφξθ αναμζνεται να μειϊςουν τισ πωλιςεισ τουσ  κατά τθν περίοδο 2013-2017. 
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Συποποιθμζνο ψάρι και αλιεφματα ςε 1000 τονουσ 

Κατθγορίεσ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Κονςερβοποιθμζνο/τυ
ποποιθμζνο 

229.7 238.8 223.8 214.4 207.3 201.4 
198.5 

Διατθρθμζνο ςε απλι 
ψφξθ 

47.3 45.6 45.3 45.1 44.8 44.5 
44.0 

Κατεψυγμζνο/ 
επεξεργαςμζνο 

150.0 150.7 151.9 152.5 153.5 154.7 
156.1 

φνολο φρζςκα ψάρια 
και καλαςςινά 

427.0 435.1 421.0 412.0 405.6 400.6 

 
398.6 

Πθγθ : Euromonitor International, 2013 
 

 

Συποποιθμζνο ψάρι και αλιεφματα ςε 1000 τονουσ (προβλζψεισ)  

Κατθγορίεσ 2014 2015 2016 2017 

Κονςερβοποιθμζνο/τυποποιθμζνο 196.2 194.5 193.6 193.8 

Διατθρθμζνο ςε απλι ψφξθ 43.4 42.9 42.1 41.3 

Κατεψυγμζνο /επεξεργαςμζνο 157.6 159.2 159.8 159.7 

φνολο φρζςκα ψάρια και 
καλαςςινά 

397.2 396.6 395.5 394.8 

Πθγθ : Euromonitor International, 2013 

 

iii) Βιολογικό ψάρι 

Όλο και περιςςότεροι καταναλωτζσ αρχίηουν να ενδιαφζρονται για τθν προζλευςθ 

και το είδοσ  των αλιευτικϊν προϊόντων, γεγονόσ το οποίο επθρεάηει τισ αποφάςεισ κατά 

τθν αγορά τουσ. Ωσ αποτζλεςμα, ψάρια και καλαςςινά προϊόντα οργανικά ι προιόντα 

δίκαιθσ καλλιζργειασ-Fairtrade) είναι πλζον δθμοφιλι ςτουσ Γερμανοφσ καταναλωτζσ. Ο  

όγκοσ πωλιςεων των βιολογικϊν ψαριϊν και καλαςςινϊν ζχει ςθμειϊςει αυξιςει το 

μερίδιο του από  5% του ςυνόλου των ψαριϊν και αλιευμάτων ζωσ 10% ςε μόλισ πζντε 

χρόνια. Θ τάςθ αυτι αναμζνεται να ςυνεχιςτεί και ςτο μζλλον. 

Αξίηει επίςθσ να ςθμειωκεί ότι οι περιςςότεροι ζμποροι λιανικισ πϊλθςθσ ζχουν 

υιοκετιςει προγράμματα βιωςιμότθτασ, όπωσ είναι το «Marine Stewardship Council» μια 

ανεπίςθμθ πιςτοποίθςθ ζνα "must-have" για αλιευτικά προϊόντα που ευκταίο είναι να 

διακζτουν οι λιανοπωλθτζσ.  Θ προςταςία των ηϊων είναι επίςθσ πρϊτιςτο μζλθμα για τουσ 

καταναλωτζσ ςτθ Γερμανία, και διαδραματίηει κακοριςτικό ρόλο ςτθ λιψθ των αποφάςεϊν 

τουσ όςον αφορά ςτθν αγορά των ψαριϊν και καλαςςινϊν. Αυτό φαίνεται ζντονα ςτισ 

πωλιςεισ ηωντανϊν αςτακϊν τα τελευταία χρόνια,  όπου οι καταναλωτζσ με θκικά κίνθτρα 

μείωςαν τθ ηιτθςθ τουσ.   
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   υνολικόσ όγκοσ πωλιςεων ςυμβατικϊν και οργανικϊν-fair trade ψαριϊν και 

αλιευμάτων 

 
ΠΘΓΘ : Mintel, 2013 
 
Μερίδια αγοράσ από εταιρείεσ για επεξεργαςμζνα ψάρια και καλαςςινά ςτθ Γερμανία -

% Κατανομι βάςει του όγκου λιανικισ των πωλιςεων, το 2012 

 
ΠΘΓΘ : Mintel, 2013 
 

Δ. Κατανάλωςθ ιχκυθρϊν ςτθ Γερμανία 

i) Κατά κεφαλιν κατανάλωςθ 2013 

Σο 2013 καταναλϊκθκαν 1,1 εκ. τόνοι ψαριϊν και αλιευτικϊν προϊόντων ςτθ 
Γερμανία, το οποίο αντιςτοιχεί ςε  13,7 κιλά ανά κάτοικο.   

Κατά κεφαλιν κατανάλωςθ ιχκυθρϊν ςτθ Γερμανία (ςε kg) 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

13,8 14,7 15,5 15,5 15,5 15,2 15,2 15,5 14,8 13,7 

 
Κατά κεφαλιν κατανάλωςθ ιχκυθρϊν ςτθ Γερμανία (kg) 

 
Πθγι: Fisch-Informationszentrum e. V. 
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φμφωνα με το ανωτζρω διάγραμμα, ενϊ θ κατά κεφαλιν κατανάλωςθ κινικθκε 
ανοδικά τθν οκταετία 2004-2011, τα τελευταία δφο ζτθ παρουςίαςε πτϊςθ και το 2013 
ανιλκε ςε 13,7 κιλά κατά κεφαλιν ςθμειϊνοντασ ςθμαντικι πτϊςθ -7,4% ςε ςχζςθ με το 
2012, ενϊ το ίδιο χρονικό διάςτθμα ςε παγκόςμιο επίπεδο θ κατανάλωςθ ιχκυθρϊν 
αυξικθκε.  

Θ πτϊςθ που ςθμειϊκθκε ςτθ Γερμανία οφείλεται κατά κφριο λόγο ςτθ μείωςθ τθσ 
κατανάλωςθσ ιχκυθρϊν ςτα εςτιατόρια και ςε τόπουσ εςτίαςθσ, ενϊ θ κατανάλωςθ 
ψαριϊν και άλλων αλιευτικϊν προϊόντων από τα νοικοκυριά παρζμεινε ςε υψθλό επίπεδο.    
Είναι χαρακτθριςτικό ότι τα ψάρια ανοιχτισ κάλαςςασ που καταναλϊκθκαν ςτθ Γερμανία 
το 2013, αντιςτοιχοφν περίπου ςτο 63,2% και ακολουκοφν τα ιχκυρά γλυκοφ νεροφ με 
25,8% και τα μαλακόςτρακα με 11%.  

 

Προζλευςθ ιχκυθρϊν που καταναλϊνονται ςτθ Γερμανία % 2013 

 
 Πθγι: Fisch-Informationszentrum e. V. 

 
Κατανάλωςθ ιχκυθρϊν ανα είδοσ 2011-2013 

 
Πθγι: Fisch-Informationszentrum  e. V. 
 

Θ κατανάλωςθ αυτι είναι ςαφϊσ μικρότερθ από τθν κατανάλωςθ ιχκυθρϊν ςτθν 

Ελλάδα που ανζρχεται ςε περίπου 27 κιλά, ανά κάτοικο, γεγονόσ που τοποκετεί τθν Ελλάδα 

ςε πολφ υψθλό επίπεδο. ε παγκόςμιο επίπεδο θ κατανάλωςθ ιχκυθρϊν ανζρχεται ςε 19,7 

κιλά ανά κάτοικο, κακιςτϊντασ κατά ςυνζπεια τθ Γερμανία αρκετά χαμθλά από  τον μζςο 

παγκόςμιο όρο, ςτθν κορυφι τθσ κατανάλωςθσ ψαριϊν κατζχει θ Ιςλανδία, 

ακολουκοφμενθ από τθ Νορβθγία, τθν Ιαπωνία και τθν Πορτογαλία.  

Σα 5 πρϊτα ψάρια ςε κατανάλωςθ ςτθ γερμανικι αγορά το  2013  (μερίδια  %) 

 

ολωμόσ Αλάςκασ 22,3% 
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ολωμόσ 17,1% 

 

Ρζγγα 16,2% 

 

Σόνοσ 13,0% 

 

Πζςτροφα 5,1% 

Πθγι: Fisch-Informationszentrum  e. V. 

Αυτά τα πζντε είδθ ψαριϊν κάλυψαν περίπου τα 2/3 τθσ κατανάλωςθσ ψαριϊν ςτθ 

Γερμανία.   

Ε. Εξωτερικό Εμπόριο Γερμανίασ 

1) Ειςαγωγζσ 

Θ Γερμανία είναι ςθμαντικόσ ειςαγωγζασ ψαριϊν και καλαςςινϊν και ςτθρίηεται ςε 

μεγάλο βακμό ςτισ ειςαγωγζσ από το εξωτερικό για τθν κάλυψθ τθσ εςωτερικισ τθσ ηιτθςθσ. 

υγκεκριμζνα το 2013, θ Γερμανία ειςιγαγε ψάρια και καλαςςινά αξίασ 3,7 δισ € 

ςθμειϊνοντασ αφξθςθ κατά 7,7% ςε ςχζςθ με το 2012.  Όπωσ φαίνεται και από το παρακάτω 

διάγραμμα οι ειςαγωγζσ υπερκαλφπτουν τισ εξαγωγζσ τα τελευταία τρία ζτθ.   

Ειςαγωγζσ-Εξαγωγζσ ιχκυθρϊν Γερμανίασ 2011-2013 

 
Πθγι: Fisch-Informationszentrum e. V. 

Σα βαςικότερα ειςαγόμενα ιχκυρά είναι:  

1. Καπνιςτόσ ςολωμόσ Ειρθνικοφ, Ατλαντικοφ και Δοφναβθ 

2. Θ παλαμίδα / παλαμίδα τόνου  

3. Σα κατεψυγμζνα φιλζτα Αλάςκασ (Pollock), 

4. Οι κατεψυγμζνεσ και φρζςκεσ γαρίδεσ  και ο  
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5. Φρζςκοσ ι κατεψυγμζνοσ ςολωμόσ  του Ατλαντικοφ ι του Δοφναβθ  

Ειςαγωγζσ Γερμανίασ 2011 2012 2013 

Μερίδιο ιχκυθρϊν Γερμανικισ παραγωγισ  11% 10% 12% 

Μερίδιο ειςαγόμενων ιχκυθρϊν 89% 90% 88% 

Ειςαγωγζσ 
2.050.630 1.951.773 1.791.427 

(βάροσ ςε τόννουσ) 

Ειςαγωγζσ (αξία ςε εκ. €) 3.809 3.781 3.654 

εκ των οποίων: 
   

Ιχκυθρά ανοιχτισ καλάςςθσ 1.225 1.185 982 

Ιχκυθρά γλυκοφ νεροφ 789 655 741 

Παραςκευάςματα ιχκυθρϊν 1.116 1.121 1.227 

Γαρίδεσ και μαλάκια 625 658 615 

Πθγι: Fisch-Informationszentrum e. V. 

Όπωσ φαίνεται και από το παρακάτω διάγραμμα, οι βαςικοί προμθκευτζσ αυτϊν 

των προϊόντων είναι θ Πολωνία με μερίδιο επί των ειςαγωγϊν (17,1%), θ Νορβθγία (10,9%), 

θ Ολλανδία (9,1%), θ Κίνα (9,5%), και θ Δανία (8%). Θ αξία των ειςαγωγϊν από τθν Πολωνία 

το 2013 ανιλκε ςε 617εκ.€ και παρουςίαςε αφξθςθ κατά 5,7% ςε ςχζςθ με το παρελκόν ζτοσ, 

ενϊ μειϊκθκε θ αξία των ειςαγωγϊν από τθ Νορβθγία κατά -7,3% και ανιλκε ςε 385 εκ.€.  

Μεγαλφτεροι προμθκευτζσ ιχκυθρϊν ςτθ Γερμανία 

 
Πθγι: Fisch-Informationszentrum e. V. 

10 μεγαλφτεροι προμθκευτζσ ιχκυθρϊν ςτθ Γερμανία και 10 ςθμαντικότερα ειςαγόμενα 
προϊόντα 

Θζςθ Χϊρα 
υνολικι Αξία 

ςε  εκ € 
Προϊόν 

Αξία προϊόντοσ 
ςε εκ € 

 
Παγκοςμίωσ 3.700 

Καπνιςτόσ ολωμόσ Ατλαντικοφ, 
Δοφναβθ 388,03 
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10 κορυφαία προϊόντα ειςαγωγισ ιχκυθρϊν κατά αξία 2013 

Προϊόν Αξία ςε εκ € % Μεταβολι 2012-2013 

Καπνιςτόσ ολωμόσ Ατλαντικοφ, 
Δοφναβθ 

388,03 
29% 

Παλαμίδα / παλαμίδα τόνου, 
παραςκευαςμζνθ/ διατθρθμζνθ ςε 

απλι ψφξθ 

285,4 
25% 

Κατεψυγμζνα φιλζτα Αλάςκασ 280,4 
-12% 

Κατεψυγμζνεσ γαρίδεσ 223,7 
7% 

Καπνιςτόσ ολωμόσ Ατλαντικοφ, 
Δοφναβθ φρζςκοσ ι διατθρθμζνοσ ςε 

απλι ψφξθ 

213,4 
48% 

Κατεψυγμζνα φιλζτα ςολωμοφ 
Ατλαντικοφ ι Δοφναβθ 

187,9 
22% 

Ιχκυάλευρα 173,0 
-14% 

Κατεψυγμζνα φιλζτα ψαριοφ 120,0 
13% 

Παραςκευαςμζνεσ/ κονςζρβεσ ρζγγασ, 
ολόκλθρεσ ι ςε τεμάχια 

105,0 
1% 

 
Παραςκευαςμζνεσ / κονςζρβεσ ψαριϊν, 

ολόκλθρεσ ι ςε τεμάχια, που δεν 
κατονομάηονται 

102,8 
27% 

Πθγι: Global Trade Atlas, 2014 

1 Πολωνία 
617,7 

Καπνιςτόσ ολωμόσ Ειρθνικοφ, 
Ατλαντικοφ, Δοφναβθ 309,8 

2 Νορβθγία 385,9 ολωμόσ Ατλαντικοφ, Δοφναβθ 
νωπόσ ι ςε απλι ψφξθ 

180,9 

3 Ολλανδία 342,6 
Παλαμίδα / παλαμίδα τόνου, 

παραςκευαςμζνθ ι 
διατθρθμζνθ ςε απλι ψφξθ 

27,5 

4 Κίνα 326,1 Κατεψυγμζνα φιλζτα Αλάςκασ 173,8 

5 Δανία 309,8 Φρζςκια ι διατθρθμζνθ ςε 
απλι ψφξθ ρζγγα 

24,07 

6 Βιετνάμ 141,6 Κατεψυγμζνεσ γαρίδεσ 39,4 

7 ΘΠΑ 
130,0 

Κατεψυγμζνα φιλζτα Αλάςκασ 
70,1 

8 Περοφ 101,9 Ιχκυάλευρα και ιχκυοτροφζσ 83,6 

9 ΘΒ 
96,7 

Κατεψυγμζνα φιλζτα ψαριϊν 
14,7 

10 Ιςλανδία 
95,6 

 
Ιχκυάλευρα και ιχκυοτροφζσ 

23,8 

Πθγι: Global Trade Atlas, 2014 
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Πζραν των οδθγιϊν που ζχει κζςει θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (ΕΕ), Θ Γερμανία ζχει 

επιβάλει τισ δικζσ τθσ προδιαγραφζσ για τα ειςαγόμενα ψάρια. Όλα τα ειςαγόμενα αλιευτικά 

προϊόντα πρζπει να ςυμμορφϊνονται και με τθν κοινοτικι αλλά και με τθ γερμανικι 

νομοκεςία ςε ςχζςθ με τα ςυςτατικά, τθ ςυςκευαςία, τθν επιςιμανςθ, και τουσ ιςχφοντεσ 

φυτουγεινομικοφσ κανονιςμοφσ.  

ii) Εξαγωγζσ ιχκθρϊν  

Σο 2013, οι εξαγωγζσ τθσ Γερμανίασ ανιλκαν ςε περίπου  1,7 δις € ςε ιχκυθρά και 

καλαςςινά  κυρίωσ κατεψυγμζνα, παρουςιάηοντασ ελαφρά μείωςθ -4,3% ςε ςχζςθ με το 

παρελκόν ζτοσ. θμαντικότεροσ προοριςμόσ είναι θ Ολλανδία , θ Γαλλία , Θνωμζνο Βαςίλειο , 

θ Αυςτρία και θ Δανία. 

Εξαγωγζσ Γερμανίασ 2011 2012 2013 

Εξαγωγζσ (βάροσ ςε τόννουσ) 1.043.834 997.761 949.651 

Εξαγωγζσ (αξία ςε εκ. €) 1.819 1.792 1.714 

εκ των οποίων:    

ιχκυθρά καλάςςθσ 527 533 422 

Ιχκυθρά γλυκϊν υδάτων 290 220 262 

Παραςκευαςμζνα 770 794 798 

Γαρίδεσ και μαλάκια 204 215 207 

Πθγι: Fisch-Informationszentrum e. V. 

iii) Ειςαγωγι νζων προϊόντων ςτθν αγορά τθσ Γερμανίασ 

φμφωνα με τθν Mintel Παγκόςμια Βάςθ Δεδομζνων Νζων Προϊόντων (GNPD) ςτθν 

Γερμανία ειςιχκθςαν 334 νζα μεταποιθμζνα αλιευτικά προϊόντα  από τον Μάρτιο του 2013 

ζωσ και τον Μάρτιο του 2014. Από αυτά, τα 224 ειςιχκθςαν το 2013 και τα 110 το 2014. 

"Θκικά-φιλικά προσ το περιβάλλον προϊόντα" ιταν χαρακτθριςμζνα  τα  180 από τα 334 

προϊόντα που ειςιχκθςαν εντόσ του ζτουσ. Σο πιο δθμοφιλζσ είδοσ  αφοροφςε 132 προϊόντα 

ςτθν κατθγορία των κατεψυγμζνων, ακολουκοφμενο από 131 προϊόντα  διατθρθμζνα με 

απλι ψφξθ.  
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Πθγι: Mintel GNPD, 2014 
 

 
Πθγι: Mintel GNPD, 2014 
 

Πθγι: Mintel GNPD, 2014. 
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Σ. Διμερζσ Εμπόριο  Ελλάδοσ-Γερμανίασ 

i) Ελλθνικζσ Εξαγωγζσ 

Θ αξία των ελλθνικϊν εξαγωγϊν ιχκυθρϊν προσ τθν γερμανικι αγορά κατά το 2013 ανιλκε 

ςε €26,4 εκ., παρουςιάηοντασ μείωςθ -9,9% ςε ςχζςθ με το προθγοφμενο ζτοσ. Σο ςφνολο 

των ελλθνικϊν εξαγωγϊν καλφπτει το 0,72% των ςυνολικϊν γερμανικϊν ειςαγωγϊν 

ιχκυθρϊν. Σαυτόχρονα  θ Ελλάδα ειςάγει ιχκυρά Β. κάλαςςασ από τθν Γερμανία με αυξθτικι 

μάλιςτα τάςθ 6,8% ςε ςχζςθ με το 2012.  

Ειςαγωγζσ-Εξαγωγζσ Ελλάδοσ Γερμανίασ 2009-2013 

         2009         2010 2011 2012 2013 

Ειςαγωγζσ 11.301.576 13.754.425 15.352.523 13.259.297 14.228.981 

Εξαγωγζσ 23.129.949 22.704.634 24.187.087 29.406.954 26.474.335 

Πθγι: EC Statistics 

Πθγι: EC Statistics 

Θ αξία των ελλθνικϊν ειςαγωγϊν ιχκυθρϊν από τθν γερμανικι αγορά κατά το 2013 

ανιλκε ςε €26,5 εκ., παρουςιάηοντασ αφξθςθ 7,3 % ςε ςχζςθ με το παρελκόν ζτοσ.  

Ειςαγωγζσ-Εξαγωγζσ ιχκυθρϊν Ελλάδοσ προσ  / από Γερμανία 2009-2013 

 
   Πθγι: EC Statistics 
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ii) Εξαγόμενα προϊόντα 

Σα κυριότερα εξαγόμενα προϊόντα είναι προϊόντα ιχκυοκαλλιεργειϊν, ιδιαίτερα θ 

τςιποφρα, το λαβράκι και θ πζςτροφα. Οι εξαγωγζσ τςιποφρασ ςθμείωςαν άνοδο κατά 1,9% 

από €11,1 εκ. το 2012 ςε €11,3 εκ. το 2013. Οι εξαγωγζσ λαβρακίου από τθν άλλθ 

ςθμείωςαν ςθμαντικι μείωςθ κατά -32,2% από €6 εκ. το 2012 ςε €4 εκ. το 2013. Οι δε 

εξαγωγζσ φιλεταριςμζνθσ πζςτροφασ ςθμείωςαν κεαματικι αφξθςθ από 7.406 € το 2012ςε 

401.504 € το 2013.   

Πθγι: EC Statistics 
 

α) Ιχκυθρά ςε μορφι φιλζτου 

Εντυπωςιακι αφξθςθ κατά τθν τελευταία τριετία ζχουν ςθμειϊςει οι εξαγωγζσ ιχκυθρϊν ςε 

μορφι φιλζτου (βλ. παραπάνω πζςτροφα), θ αξία των οποίων ξεπζραςε το 2012 τα  6 εκ. €, 

το 2013 ανιλκε δε ςε 4,8εκ € (βλ. παρακάτω διάγραμμα).   

Εξαγωγζσ φιλζτων 
ψαριϊν 

Δαςμ.κλάςθ 0304 

2011 2012 2013 

Αξία ςε € 2.114.365 6.721.594 4.824.146 

Πθγι: EC Statistics 

 Σε αξία 2012 2013 /08Μεταβολή 

2013/12 

Δαςμ. κλάςθ    % 

03.02.85.30 

 
Σςιποφρα  

11.140.417     11.343.606 1,9% 

03.02.84.10 

Λαβράκι 

6.039.877 4.092.656 -32,2% 

03.04.42 

  

Πζςτροφα 

7.406 401.504 5321% 
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Πθγι: EC Statistics 
            

β) Παραςκευάςματα ιχκυθρϊν 

Σα παραςκευάςματα ιχκυθρϊν μετά τθν πτϊςθ που ςθμείωςαν τα τελευταία ζτθ, 

παρουςίαςαν άνοδο κατά 45,2% και ανιλκαν ςε 2,6 εκ. € από 1, 8 εκ € το 2012. 

Παραςκευάςματα ιχκυθρϊν προσ τθ Γερμανία 2009-2013 

Δαςμ 
Κλάςθ 16 

2009 2010 2011 2012 2013 

Εξαγωγζσ 7.040.830 7.345.687 5.436.796 1.791.072 2.600.267 

 

 
Πθγι: EC Statistics 
 

iii) Εξαγωγζσ ιχκυθρϊν Ελλάδοσ προσ Γερμανία Ιαν-επτ 2013-2014 
Όπωσ φαίνεται και από το παρακάτω διάγραμμα, το ςφνολο των εξαγωγϊν 

ιχκυθρϊν μασ προσ τθ Γερμανία το 9μθνο 2014 ανιλκε ςε 17.656.280€ παρουςιάηοντασ 

μείωςθ (-15,3%) ςε ςχζςθ με το 9μθνο 2013 20.843.600. Αξιοςθμείωτο είναι ότι με 

εξαίρεςθ τον Ιανουάριο 2014 (αφξθςθ 2,98% ςε ςχζςθ με Ιαν 2013), όλουσ τουσ άλλουσ 

μινεσ καταγράφθκε μείωςθ των εξαγωγϊν ιχκυθρϊν μασ.  
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ΕξαγυγέρισθςηπώνΕλλάδορππορΓεπμανίαΙαν-Σεπη2013-2014 

 
Πθγι: EC Statistics 

 
Εξαγωγζσ ιχκυθρϊν Ελλάδοσ προσ 

Γερμανία Ιαν-επτ 2013-2014 
 

2013 2014 Μεταβολι 

Ιανουάριοσ 1.988.507 2.047.747 2,98% 

Φεβρουάριοσ 2.119.536 2.063.445 -2,65% 

Μάρτιοσ 2.48.4407 1.925.281 -22,51% 

Απρίλιοσ 2.524.476 1.890.482 -25,11% 

Μάιοσ 2.558.348 1.988.647 -22,27% 

Ιοφνιοσ 2.482.118 2.005.271 -19,21% 

Ιοφλιοσ 2.419.921 2.269.463 -6,22% 

Αφγουςτοσ 2.310.383 1.802.620 -21,98% 

επτζμβριοσ 1.955.904 1.663.324 -14,96% 

φνολο 20.843.600 17.656.280 -15,29% 

Πθγι: EC Statistics 
 

α) Σςιποφρα 
             Όπωσ φαίνεται και από τον παρακάτω πίνακα ελαφρά μείωςθ ςθμειϊκθκε ςτισ 
εξαγωγζσ τςιποφρασ μασ το 9μθνο 2014 (-2,25%) ςε ςχζςθ με το 2013. Αξιοςθμείωτο είναι 
ότι ενϊ τουσ πρϊτουσ μινεσ του 2014 ) Ιαν και Φεβρ 2014 ςθμειϊκθκε αφξθςθ 30,83% και 
27,64% θ τάςθ αυτι αντιςτράφθκε τουσ αμζςωσ επόμενουσ μινεσ και δυςτυχϊσ 
ςθμειϊκθκε μόνο μείωςθ ιδιαίτερα τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ.  
Εξαγυγέρηζιποςπαρ

03.02.85.30 
2013 2014 Μεηαβολή (%) 

Ιανοςάπιορ 715.427 936.000 30,83% 

Φεβποςάπιορ 766.764 978.732 27,64% 

Μάπηιορ 994.544 977.205 -1,74% 

Αππίλιορ 1.003.911 989.832 -1,40% 

Μάιορ 1.198.581 1.091.957 -8,90% 

Ιούνιορ 1.098.004 1.044.741 -4,85% 

Ιούλιορ 1.223.040 1.068.067 -12,67% 

Αύγοςζηορ 1.098.591 909.299 -17,23% 

Σεπηέμβπιορ 8.708.36 772.061 -11,34% 

Σύνολο 8.969.698 8.767.894 -2,25% 

Πθγι: EC Statistics 
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ΕξαγυγέρηζιπούπαρΙαν-Σεπη2013-2014 

 

 

β) Λαβράκι 

Όπωσ φαίνεται και από τον παρακάτω πίνακα ςθμειϊκθκε ελαφρά μείωςθ ςτισ 

εξαγωγζσ λαβρακιοφ μασ το 9μθνο 2014 (-4,56%) ςε ςχζςθ με το 2013.  

 2013 2014 Μεταβολι 

Ιανοςάπιορ 348.284 351.450 0,91% 

Φεβποςάπιορ 337.386 329.618 -2,30% 

Μάπηιορ 376.086 320.506 -14,78% 

Αππίλιορ 388.713 300.274 -22,75% 

Μάιορ 321.765 354.847 10,28% 

Ιούνιορ 353.046 339.609 -3,81% 

Ιούλιορ 372.774 395.601 6,12% 

Αύγοςζηορ 350.553 327.388 -6,61% 

Σεπηέμβπιορ 291.081 277.257 -4,75% 

φνολο 3.139.688 2.996.550 -4,56% 

Πθγι: EC Statistics 

Εξαγωγζσ λαβράκι Ιαν -επτ 2013-2014 
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γ) Ιχκυθρά ςε μορφι φιλζτου 

Όπωσ φαίνεται και από τον παρακάτω πίνακα ςθμειϊκθκε μεγάλθ μείωςθ ςτισ 

ελλθνικζσ εξαγωγζσ ιχκυθρϊν ςε μορφι φιλζτου το 9μθνο 2014 (-75,87%) ςε ςχζςθ με το 

2013.  

 

Φιλεηα
ταπιών0304 

2013 2014 Μεταβολι 

    
Ιανοςάπιορ 456.718 144.842 -68,29% 

Φεβποςάπιορ 456.165 191.764 -57,96% 

Μάπηιορ 687.677 139.083 -79,77% 

Αππίλιορ 584.496 68.121 -88,35% 

Μάιορ 496.350 68.298 -86,24% 

Ιούνιορ 498.430 68.444 -86,27% 

Ιούλιορ 353.156 122.281 -65,37% 

Αύγοςζηορ 388.340 110.970 -71,42% 

Σεπηέμβπιορ 292.129 102.856 -64,79% 

φνολο 4.213.461 1.016.659 -75,87% 

Πθγι: EC Statistics 

Ιχκυθρά ςε μορφι φιλζτου 

 

δ) Παραςκευάςματα ιχκυθρϊν 

Σζλοσ,  οι ελλθνικζσ εξαγωγζσ παραςκευαςμάτων ιχκυθρϊν ςθμείωςαν  μείωςθ το 

9μθνο 2014 (-12,32%) ςε ςχζςθ με το 2013.  

 

Παπαζκεςάζμαηα
ταπιώνΔαζμ.
Κλάζη16 

2013 2014 Μεταβολι 

Ιανοςάπιορ 226.539 231.054 1,99% 

Φεβποςάπιορ 527.453 197.768 -62,51% 

Μάπηιορ 152.037 169.640 11,58% 

Αππίλιορ 188.629 245.616 30,21% 
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Μάιορ 111.571 243.209 117,99% 

Ιούνιορ 211.788 163.215 -22,93% 

Ιούλιορ 199.813 237.758 18,99% 

Αύγοςζηορ 295.652 120.945 -59,09% 

Σεπηέμβπιορ 203.943 247.331 21,27% 

φνολο 2.117.425 1.856.536 -12,32% 

Πθγι: EC Statistics 

 

Παραςκευάςματα ιχκυθρϊν 

 

Ζ. Ελλάδα-ΒΡΒ-Εξαγωγζσ ιχκυθρϊν 

φμφωνα με ςτοιχεία τθσ ςτατιςτικισ υπθρεςίασ τθσ ΒΡΒ το ςφνολο των εξαγωγϊν 

ιχκυθρϊν από τθν Ελλάδα, προσ τθν Ομοςπονδιακι Δθμοκρατία τθσ Γερμανίασ το χρονικό 

διάςτθμα Ιαν-επτ 2014, ανιλκε ςε 14,7 εκ. € εκ των οποίων τα 2,1 εκ € κατευκφνκθκε ςτθ 

ΒΡΒ ςθμειϊνοντασ από τθ μία μείωςθ για το ςφνολο τθσ Γερμανίασ -18,9%, αλλά 

ςυγχρόνωσ αφξθςθ 8,5% για το κρατίδιο τθσ ΒΡΒ. θμειϊνεται ότι θ ΒΡΒ αποτελεί 

ςθμαντικό αποδεκτι ελλθνικϊν ιχκυθρϊν και κατζχει μερίδιο περίπου 15% (14,6% 

ςφμφωνα με τα τελευταία ςτατιςτικά) ςτο ςφνολο των ελλθνικϊν εξαγωγϊν ιχκυθρϊν προσ 

τθ Γερμανία.  

Σο Κρατίδιο τθσ ΒΡ-Β από το 1999 ξεκίνθςε τθν δθμιουργία μιασ ϋϋΙχκυαγοράσϋϋ ςτο 

Ντφςςελντορφ θ οποία το 2015 κα διανφςει τθν 16θ επιτυχι τθσ ςεηόν. τόχοσ τθσ 

υπαίκριασ αυτισ ιχκυαγοράσ ιταν θ γνωριμία του καταναλωτι με τα ιχκυθρά από 

διάφορεσ χϊρεσ αλλά και με τισ ςυνταγζσ, τρόπουσ παραςκευισ κ.λ.π. του υψθλότατθσ 

διατροφικισ αξίασ προιόντοσ.  Από τον Απρίλιο του 2015, ςτθ  περιοχι Tonhallenufer ςτισ 

όχκεσ του Ρινου, και ςε 8 Κυριακζσ μζςα ςτο ζτοσ 2015, κα λάβει χϊρα εκδιλωςθ για τθν 

αγορά αλλά και γευςιγνωςία ιχκυθρϊν και άλλων αλιευτικϊν προϊόντων. Σισ θμζρεσ αυτζσ 

δίνεται θ δυνατότθτα ςε λιανοπωλθτζσ από όλθ τθ Γερμανία να παρουςιάςουν εδζςματα 

ςε ςχζςθ με τα ιχκυθρά.υγκεκριμζνα πρόκειται για τισ εξισ θμερομθνίεσ: 12.4.2015, 

13.5.2015, 17.6.2015, 15.7.2015, 12.8.2015, 13.9.2015, 14.10.2015, 8.11.2015.  

Θ εκδιλωςθ διαρκεί από τισ 11.00 ζωσ τισ  18.00, ενϊ ο χϊροσ είναι θ Düsseldorfeρ 

Rheinterrasse ςτθν Joseph-Beuys-Ufer 33. Αυτό το μοναδικό γεγονόσ ςτο Ντφςελντορφ 
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προςελκφει αξιολογο αρικμό επιςκεπτϊν που ανζρχεται ςτισ +- 30.000, με το ςυνολικό 

αρικμό  εκκζτων να ανζρχεται ςε περίπου 90. Ελλθνικι ςυμμετοχι μζχρι και ςιμερα δεν 

υπάρχει ενϊ αντίκετα δθμιουργοφνται περ. 4-5 εκνικά περίπτερα που παρουςιάηουν 

ψαρικά και τρόπουσ μαγειρικισ τουσ από τισ εξισ χϊρεσ: Ολλανδία – φιλζτα ςολωμοφ, 

Ιςπανία-παζγια, Πορτογαλία–ρζγγα, ουθδία-Καπνιςμζνοσ ολωμόσ κ.λ.π. Σο Γραφείο μασ 

κεωρεί πωσ αν και θ εκδιλωςθ διαςπάται χρονικά μια ελλθνικι παρουςία είναι 

απαραίτθτθ για τθν ευαιςκθτοποίθςθ του τελικοφ Γερμανοφ καταναλωτι ςχετικά με τα 

ελλθνικά ιχκυθρα. Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ δφναται να αναηθτθκοφν ςτο διαδικτυακό 

τόπο: http://www.rheinlust.de/veranstaltungen/fischmarkt/dusseldorf/bewerbung-als-

aussteller/ ενϊ το Γραφείο παραμζνει ςτθν διάκεςθ κάκε ενδιαφερομενου ι φορζα που 

τυχόν ενδιαφερκεί για τθν παροχι βοικειασ.  

Ανάλογθ εκδιλωςθ λαμβάνει χϊρα και ςτο μεγάλο πλθκυςμιακό κζντρο τθσ 

Κολωνίασ τισ κάτωκι θμερομθνίεσ : 19.4.2015, 17.5.2015, 21.6.2015, 19.7.2015,  16.8.2015, 

20.9.2015 και 18.10.2015. Θ περςινι εκδιλωςθ ςυγκζντρωςε 25.000 επιςκζπτεσ, ςτθν 

περιοχι Tanzbrunnen, επίςθσ ςτισ όχκεσ του Ρινου, ενϊ αναλυτικζσ πλθροφορίεσ δφναται 

να αναηθτθκοφν ςτθν ιςτοςελίδα τθσ διοργανϊτριασεταιρείασ: 

http://www.rheinlust.de/veranstaltungen/fischmarkt/koln/  

 

Θ. Παρατθριςεισ – Προτάςεισ  

                   Ανακεφαλαιϊνοντασ τα παραπάνω, προκφπτει ότι ο γερμανόσ καταναλωτισ δεν 

διακρίνεται για τθ ςυχνι κατανάλωςθ ψαριοφ και δθ φρζςκου. Θ κατανάλωςθ ςε χϊρουσ 

εςτιατορίων ζχει ςθμειϊςει πτϊςθ και αυτό διότι ο Γερμανόσ καταναλωτισ προτιμά τθν 

κατανάλωςθ ςτο ςπίτι κακότι οικονομικότερθ.  

Επιπλζον, ο καταναλωτισ προτιμά τθν αγορά ψαριϊν με τθ μορφι φιλζτου, ενϊ δεν 

υπάρχει παράδοςθ για το «κακάριςμα» του ψαριοφ αντίςτοιχθ με τθ χϊρα μασ. Ωσ εκ 

τοφτου μεγαλφτερθ προτίμθςθ ςθμειϊνεται ςτθν κατανάλωςθ κατεψυγμζνων 

φιλεταριςμζνων και όχι νωπϊν ψαριϊν.   

                   Σα προϊόντα ιχκυοκαλλιζργειασ ιδιαίτερα τςιποφρα και λαβράκι διακζτουν 

παρόλα αυτά δυναμικι παρουςία ςτθ Γερμανικι αγορά, εντοφτοισ τα τελευταία ζτθ 

υφίςτανται ιςχυρό ανταγωνιςμό από άλλεσ χϊρεσ τθσ Μεςογείου με  τθν Σουρκία να 

αναδυκνείετα ςταδιακά ςε ιςχυρότατο ανταγωνιςτι ςτθν ιχκυοκαλλιζργεια τςιποφρασ και 

λαβρακίου. 

                 Οι εξαγωγζσ προσ τθ Γερμανία αντιπροςϊπευαν το 2013 το 5% του ςυνόλου των 

ελλθνικϊν εξαγωγϊν ιχκυρϊν. Ειδικοί τθσ εταιρείασ McKinsey κεωροφν οτι Γερμανικι 

αγορά εξακολουκεί να παρζχει μεγάλεσ ευκαιρίεσ για τισ ελλθνικζσ ιχκυοκαλλιζργειεσ με 

κάποιο κίνδυνο μείωςθσ των χονδρικϊν τιμϊν λόγω του μεςογειακοφ ανταγωνιςμοφ και 

τθσ ςυνακόλουκθσ  υπερπαραγωγισ. Επιπλζον, οι Ελλθνικζσ εξαγωγζσ περιλαμβάνουν ςε 

μεγάλο βακμό μθ επεξεργαςμζνα ψάρια ενϊ πικανότατα θ εξαγωγι μαγαλφτερου 

ποςοςτοφ επεξεργαςμζνων κα μποροφςε να αυξιςει τισ αποδόςεισ των παραγωγϊν. Μια 

εναλλακτικι λφςθ ςτθ ςυμβατικι ιχκυοκαλλιζργεια, τζλοσ είναι θ βιολογικι 

ιχκυοκαλλιζργεια που φαίνεται να κερδίηει ζδαφοσ ςτον δθμόςιο διάλογο και ςτθν 

καταναλωτικι ςυνείδθςθ  ςτθν Γερμανία όπωσ προανεφζρκθ. 

http://www.rheinlust.de/veranstaltungen/fischmarkt/dusseldorf/bewerbung-als-aussteller/
http://www.rheinlust.de/veranstaltungen/fischmarkt/dusseldorf/bewerbung-als-aussteller/
http://www.rheinlust.de/veranstaltungen/fischmarkt/koln/
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           Θ μεγαλφτερθ προςφορά ςε Γερμανικό κοινό ελλθνικϊν ψαριϊν από τα ελλθνικά 

εςτιατόρια κα οδθγοφςε τζλοσ ςε μεγαλφτερθ εξοικείωςθ του γερμανου τελικοφ 

καταναλωτι με τθν γευςτικι και τθν διατροφικι τουσ αξία. Απαραίτθτθ προυπόκεςθ για 

αυτό αποτελεί και θ πιςτοποίθςι των εςτιατορίων αυτϊν (κάτι που ζχει ιδθ αναγγελκεί 

από πλείςτουσ φορείσ – χωρίσ αποτζλεςμα μζχρι και ςιμερα) τα οποία με τον τρόπο αυτό 

δφνανται να ςυμπεριλαμβάνουν ςτο μενοφ τουσ ιχκυρά υψθλότατθσ διατροφικισ αξίασ 

ενςωματϊνοντάσ τα ςτθν διάδοςθ τθσ διατροφικισ ελλθνικισ μεςογειακισ κουλτοφρασ 

ςτθν οποία άλλωςτε και ανικουν.  

Όπωσ άλλωςτε ανζφερε ςε πρόςφατο άρκρο τθσ για τθν ελλθνικι γαςτρονομία θ 

ζγκυρθ εφθμερίδα τθσ ΒΡΒ Rheinische Post ϋϋGriechen können mehr als Gyros.ϋϋ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ – ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙ ΧΕΣΙΚΟΙ ΜΕ ΣΑ ΙΧΘΤΗΡΑ  
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Deutscher Seafood Verband e.V. German Seafood Association  

Bredowstrasse 21 

22113 Hamburg 

Deutschland  

Tel: +49 (0)4178 331 

Fax: +49 (0)4178 1417 

E-Mail: info@seafoodverband.de  

http://www.seafoodverband.de/  

 

 

BMF - Bundesverband Mobiler Fischhändler   

Federal Association of Mobile Fish Delicatessen Trade 

Postfach 290407 

27534 Bremerhaven 

Tel : +49 471 / 71023 , 9712334 

Fax: +49 471 / 75965 

e-mail: bmf-bremerhaven@t-online.de  

http://www.fischfeinkost.de/  

  

Fisch-Informationszentrum (FIZ) e.V.- Κζντρο Πλθροφόρθςθσ για 

κζματα ιχκυθρϊν 

Fish Information Center  

Große Elbstraße 133 

22767 Hamburg 

Telefon: +49 40 / 389 25 97 

Telefax: +49 40 / 389 85 54 

e-mail: info@fischinfo.de  

http://www.fischinfo.de/  

 

  

Bundesverband der deutschen Fischindustrie und des 

Fischgroßhandels e.V.  

Ομοςπονδιακι Ζνωςθ Γερμανικισ Βιομθχανίασ Ιχκυθρϊν και 

Χονδρεμπόρων  

Große Elbstraße 133 

22767 Hamburg 

Telefon: +49 / 40 / 38 18 11 

Fax: +49 / 40 / 38 98 - 554 

E-Mail: info@fischverband.de 

Internet: www.fischverband.de  

 

  

Fischerei in  Deutschland –Αλιεία ςτθ Γερμανία 

Portal des Bundes und der Länder-Ιςτοςελίδα ςε κζματα αλιείασ των 

κρατιδίων τθσ Γερμανίασ  

http://www.portal-fischerei.de/ 

 
 

mailto:info@seafoodverband.de
http://www.seafoodverband.de/
mailto:bmf-bremerhaven@t-online.de
http://www.fischfeinkost.de/
mailto:info@fischinfo.de
http://www.fischinfo.de/
mailto:info@fischverband.de
http://www.fischverband.de/
http://www.portal-fischerei.de/
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Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung-Ομοςπονδιακι 

Τπθρεςία Γεωργίασ και Σροφίμων 

Referat 523- Fischwirtschaft  

http://www.ble.de/DE/02_Kontrolle_Zulassung/04_Fischerei/Fischer

ei_node.html  
 

Bundesverband des Deutschen Lebensmittelhandels e.V. (BVL) –

Fischfachhandel  

Association of Fish Retailers –Ζνωςθ Λιανοπωλθτϊν ιχκυθρϊν 

 Am Weidendamm 1A 

10117 Berlin 

Tel.: +49 30 726250-80 

Fax: +49 30 726250-85 

e-mail: bvl@einzelhandel.de 

http://www.lebensmittelhandel-bvl.de/fisch-fachhandel.html  

 

Verband der Deutschen Binnenfischerei e.V.  

Association of German Inland Fisheries  

Margaretenhof 5 

14774 Brandenburg  

Tel: +49 3381 / 40 27 80 

Fax: +49 3381 / 40 32 45 

e-mail: info@vdbi.de 

http://www.vdbi.de  

 

Qualitätsgemeinschaft Fisch & Fischprodukte e.V. 

Quality Association Fish and Fishery Products  

Postfach 290115 

Am Lunedeich 157 

27531 Bremerhaven 

Tel.: +49 471 - 9729414 

Fax : +49 471 – 9729444  

E-Mail: info@fischqualitaet.de  

http://www.fischqualitaet.de  

 

Deutsches Tiefkühlinstitut e.V. –Γερμανικό Ινςτιτοφτο για 

κατεψυγμζνα τρόφιμα  

Reinhardtstraße 18a 

10117 Berlin 

Telefon: +49 30 2809 362-0 

Fax: +49 30 2809 362-20 

Mail: infos@tiefkuehlkost.de 

Internet: www.tiefkuehlkost.de  

 

 

http://www.ble.de/DE/02_Kontrolle_Zulassung/04_Fischerei/Fischerei_node.html
http://www.ble.de/DE/02_Kontrolle_Zulassung/04_Fischerei/Fischerei_node.html
mailto:bvl@einzelhandel.de
http://www.lebensmittelhandel-bvl.de/fisch-fachhandel.html
mailto:info@vdbi.de?subject=Anfrage%20an%20den%20VDBI&body=Sehr%20geehrte%20Damen%20und%20Herren%20des%20VDBI%2C%0D%0A
http://www.vdbi.de/
mailto:info@fischqualitaet.de
http://www.fischqualitaet.de/
mailto:infos@tiefkuehlkost.de
http://www.tiefkuehlkost.de/

