
______________________________________________________________________________________________ 
ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ &  ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

Grafenberger Allee 128a, 40237 Düsseldorf 
Tηλ. 0049-211-68785016  Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecocom-dusseldorf@mfa.gr 

 

 

   
 ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ THΣ EΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ 
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ &  ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
  
          
        Ντύσσελντορφ, 29 Δεκεμβρίου 2011 
 
 
   
Πολυκαταστήματα – τμήμα gourmet  
 
Στη Γερμανία υπάρχουν 2 αλυσίδες deparment stores, η αλυσίδα Galeria Kaufhof 
http://www.galeria-kaufhof.de/ η οποία ανήκει στον όμιλο της Metro Group και διαθέτει  
125 καταστήματα και η αλυσίδα Karstadt που έχει 115 καταστήματα.  
 
Τα Karstadt http://www.karstadt.de/ ανήκαν παλαιότερα στον όμιλο Arcandor 
http://www.arcandor.de/. Προ διετίας , η Arcandor μπήκε σε διαδικασία πτώχευσης, η οποία δεν 
έχει ολοκληρωθεί. Τα πολυκαταστήματα Karstadt πουλήθηκαν στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής 
στον γερμανο-αμερικανό επενδυτή Nicolas Bergruen.  Tο food section της αλυσίδας Karstadt 
ονομάζεται Perfetto http://www.perfetto.de/  και οι προμήθειες των καταστημάτων Perfetto 
γίνονται από την Karstadt Feinkost GmbH & Co KG που είναι jointventure της Karstadt και της 
Rewe Group (στην οποία ανήκουν μεταξύ άλλων τα supermarket Rewe).  
 
H Karstadt διαθέτει τρία καταστήματα – ναυαρχίδες, τα “Karstadt Premium”, στις μεγαλουπόλεις 
της Γερμανίας, Βερολίνο, Αμβούργο και Μόναχ. Τα καταστήματα αυτά διαθέτουν πιο εκτεταμένο 
τμήμα gourmet σε σχέση με τα υπόλοιπα καταστήματα της Karstadt και είναι τα εξής:  
Βερολίνο KaDeWe http://www.kadewe.de/  
Μόναχο Oberpollinger http://www.oberpollinger.de/   
Αμβούργο Alsterhaus http://www.alsterhaus.de/  
Παρά το γεγονός ότι η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στο Έσσεν, σε απόσταση μόλις 30 χλμ από το 
Ντύσσελντορφ, είναι αξιοσημείωτο ότι δεν υπάρχει κανένα Karstadt Premium σε όλη την περιοχή 
της Βόρειας Ρηνανίας – Βεστφαλίας, καθώς δεν υπάρχει και καμία μεγαλούπολη στην περιοχή 
αυτή.  
 
Δεν υπάρχει τρίτη αλυσίδα πολυκαταστημάτων στη Γερμανία – ως μόνη άλλη παρουσία, μπορεί 
να αναφερθεί το μοναδικό πολυκατάστημα των Galeries Lafayette στο Βερολίνο. Το θέμα εάν η 
γερμανική αγορά χωράει έστω αυτά τα 2 πολυκαταστήματα, Karstadt και Kaufhof, επανέρχεται 
συχνά στην επικαιρότητα. Έχουν υπάρξει πάρα πολλές αναφορές σε προσπάθειες της Metro να 
πουλήσει τα Kaufhof: τον Οκτώβριο 2011 ως υποψήφιος αγοραστής αναφερόταν η αντίστοιχη 
ισπανική El Corte Ingles, ενώ το δίμηνο Νοεμβρίου- Δεκεμβρίου 2011 ως αγοραστές συζητώνται 
η ομάδα επενδυτών Blackstone του Nicolas Bergruen καθώς και ομάδα επενδυτών με τη 
συμμετοχή του εφοπλιστή Γιώργου Οικονόμου και του Rene Benko, επικεφαλής της αυστριακής 
εταιρείας ακινήτων Signa.  
 
Παλαιότερα είχε επίσης συζητηθεί το ενδεχόμενο συγχώνευσης των 2 πολυκαταστημάτων 
Karstadt + Kaufhof, οπότε θα προέκυπτε το «Γερμανικό Πολυκατάστημα». Το ενδεχόμενο αυτό 
μέχρι στιγμής δεν πραγματοποιήθηκε, αλλά φαίνεται και πάλι πιθανό, σε περίπτωση που ο ίδιος 
επενδυτής μετά τα Karstadt εξαγοράσει και τα Kaufhof.   
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Καταστήματα delikatessen  
 
Στη Γερμανία δεν υπάρχει καμία αλυσίδα delicatessen καταστημάτων, η οποία να 
δραστηριοποιείται στο σύνολο της χώρας.  
 
Η πιο φημισμένη αλυσίδα delicatessen της χώρας είναι η Käfer στο Μόναχο (3 καταστήματα) 
http://www.feinkost-kaefer.de/delikatessen/, ενώ οι μεγαλύτερες είναι η Frischeparadies, 
http://www.frischeparadies.de/ (9 καταστήματα, χονδρεμπόριο, διανομή στη γαστρονομία και η 
βερολινέζικη Lindner http://lindner-esskultur.de/standorte/ που έχει καταστήματα και στο 
Αμβούργο. Άλλα γνωστά καταστήματα delicatessen είναι τα      
 
 Oschaetzchen, Αμβούργο,  http://www.oschaetzchen.com    
 Hoss an der Oper, Κολωνία,  http://www.hoss-delikatessen.de  
 Muenstermann, Ντύσσελντορφ, http://www.muenstermann-delikatessen.de/  
 Faber Feinkost, Bad Kissingen http://www.faber-feinkost.de/  
 Delikatessen Boy, Ahrensburg, www.deli-boy.de  
 Dallmayr Delikatessenhaus, Μόναχο, http://www.delikatessenhaus-dallmayr.de/  
 Emilia http://www.emilia.de/feinkost.html με 4 καταστήματα (Αμβούργο, Μόναχο, 

Sulzbach, Viernheim) 
  Olioceto http://olioceto.de/ με 3 delikatessen καταστήματα (Koblenz, Wiesbaden, 

Αννόβερο) 
  
Σύνδεσμος των καταστημάτων delicatessen είναι ο Corpus Culinario στην ιστοσελίδα του οποίου 
http://www.corpus-culinario.de/publikum/adressen.html είναι διαθέσιμα τα στοιχεία επικοινωνίας 
των μελών του, επιλέγοντας πάνω στο χάρτη περιοχή της χώρας.  
 
 Αντιγόνη Μαριόλη 
 Γραμματέας ΟΕΥ Β΄  


