
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 Avda. Dr. Arce 24-28002 Mαδρίτη 
 Tηλ: +34915644592, Φαξ: +34915645932, www.agora.mfa.gr/es73, ecocom-madrid@mfa.gr,  

 
 

 

 

    
  ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΜΑΔΡΙΤΗΣ               
        Γραφείο Ο.Ε.Υ.                                                      Μαδρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2018 

 
 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ALIMENTARIA 2018 (16-19.04.2018) 

 

 

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το ισπανικό Υπουργείο Γεωργίας, Αλιείας, Τροφίμων 

και Περιβάλλοντος με σκοπό την παρουσίαση της διεθνούς έκθεσης τροφίμων, 

Alimentaria, η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Βαρκελώνη από τις 16 έως και τις 19 

Απριλίου 2018. Από την εκδήλωση συγκρατήθηκαν τα εξής: 

 

 Αρχικά, υπογραμμίστηκε η μεγάλη απήχηση που παρουσιάζει έως τώρα η εφετινή  

έκδοση της έκθεσης τροφίμων και παροχής υπηρεσιών γύρω από τα αγροτικά 

προϊόντα, Alimentaria 2018. Η εν λόγω έκθεση συμβάλει στην ανάπτυξη της εθνικής 

οικονομίας ενώ δίνει την ευκαιρία σε εγχώριους και ξένους παραγωγούς να 

αναπτύξουν συνδέσμους επικοινωνίας. 

 Η έκθεση αποτελεί μέσο προβολής της σπουδαιότητας του τομέα στην Ισπανία, 

καθώς είναι ασυναγώνιστα ο βασικός βιομηχανικός τομέας της χώρας και 

καταλαμβάνει το 25% του εθνικού ΑΕΠ.  

 Η Ισπανία σημείωσε κέρδη πάνω από 50 εκ. ευρώ στις εξαγωγές γεωργικών 

προϊόντων και τροφίμων το 2017, αύξηση κατά 50% σε σύγκριση με το 2011. 

 Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, υπογραμμίστηκε η συμβολή του Υπουργείου 

Γεωργίας, Αλιείας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος στην ανανέωση του μοντέλου της 

Alimentaria, το οποίο εγγυάται μεγαλύτερη καινοτομία και εξωστρέφεια. 

 Στόχος είναι η βελτίωση του διεθνούς χαρακτήρα της ισπανικής γεωργίας, 

γαστρονομίας και βιομηχανίας τροφίμων με έμφαση στα προϊόντα του ελαιολάδου, 

του βόειου, του χοιρινού και του αιγοπρόβειου κρέατος καθώς και του ξιδιού από 

μηλίτη. 

 Επισημάνθηκε η σημασία των προγραμμάτων ενημέρωσης και προώθησης οίνου σε 

τρίτες χώρες, με ετήσιο προϋπολογισμό περί τα 50 εκ. ευρώ, λόγω του ότι αποτελεί 

σημαντικό κλάδο μαζί με τον τομέα παραγωγής κρέατος. 

 Έγινε αναφορά στις δράσεις της κυβέρνησης σχετικά με την ανάπτυξη των τομέων 

έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας, με μέσα όπως η εκπόνηση του Εθνικού 

Προγράμματος Καινοτομίας και Έρευνας Γεωργίας και Δασοκομίας, καθώς και η 

εκμετάλλευση «μαζικών δεδομένων» για τον εν λόγω τομέα. 
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 Το Υπουργείο προωθεί το Πρόγραμμα Αριστείας στην Ποιότητα των Τροφίμων 

σχεδιάζοντας τον Παγκόσμιο Στρατηγικό Σχεδιασμό, Horizon 2030, το οποίο 

περιλαμβάνει ένα κεφάλαιο για τις πολιτικές που επηρεάζουν τη βιομηχανία 

αγροτικών τροφίμων. Σκοπός του εν λόγω προγράμματος είναι η βελτίωση της                                             

ανταγωνιστικότητας του κλάδου στο διεθνές εμπόριο, πάντα σε συνεργασία με το 

Υπουργείο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας της Ισπανίας.    

 Έγινε αναφορά στην Στρατηγική “Alimentos de España” («Τρόφιμα της Ισπανίας»), 

της οποίας στόχος είναι ο αγροτικός τομέας και η βιομηχανία τροφίμων της χώρας να 

γίνουν διεθνή σημεία αναφοράς με βάση την ποιότητα, την ποικιλία και την ασφάλεια 

των ισπανικών προϊόντων, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό μοντέλο Παραγωγής και 

ιδιαίτερα, ως μέρος των τροφίμων που απαρτίζουν τη Μεσογειακή Διατροφή. 
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