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FRUIT ATTRACTION 2018: 

 ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ 

ΜΑΔΡΙΤΗ, 23-25.10.2018 

 

Γενικά  

 

Η δέκατη έκδοση της Διεθνούς  Έκθεσης FRUIT ATTRACTION στον τομέα των φρούτων και 

λαχανικών, διεξήχθη από τις 23 έως τις 25 Οκτωβρίου, στη Μαδρίτη. Τα εγκαίνια της 

έκθεσης πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη 23 Οκτωβρίου, στις 11:30 π.μ. στον IFEMA (τον 

επίσημο διοργανωτή εκθέσεων  Μαδρίτης), υπό την προεδρία του  Υπουργού Γεωργίας, 

Αλιείας και Τροφίμων της Ισπανίας, κ. D. Luis Planas, ο οποίος επισήμανε τον ηγετικό ρόλο 

της Ισπανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση αναφορικά με τις εξαγωγές αγροτικών προϊόντων, με 

παραγωγή 28 εκατ. τόνων φρούτων και λαχανικών ετησίως, εκ των οποίων το ήμισυ 

εξάγεται στο εξωτερικό.  

H FRUIT ATTRACTION διοργανώνεται ετησίως από την FEPEX (Ισπανική Ομοσπονδία 

Παραγωγών-Εξαγωγέων Φρούτων και Λαχανικών) και την IFEMA και συνεχίζει να 

διευρύνεται, καθώς φέτος συμμετείχαν 1.600 εταιρείες – εκθέτες, 16% περισσότεροι από την 

προηγούμενη έκθεση, συμπεριλαμβάνοντας 70.000 επαγγελματίες επισκέπτες από 120 

χώρες (τα περίπτερα 3, 5, 6, 7, 8, 9,10 της IFEMA), καθώς και 1.000 αγοραστές από 80 

χώρες. Συνολικά, 24 χώρες πραγματοποίησαν επίσημες εθνικές συμμετοχές.  

Ταυτόχρονα στο πλαίσιο της έκθεσης, πραγματοποιήθηκε ένα ευρύ πρόγραμμα 

επιχειρηματικών συνεδρίων και ημερίδων που συμπλήρωσαν την επιχειρηματική 

δραστηριότητα και ήταν εξίσου ενδιαφέρουσες για το κοινό. 

Ο εορτασμός της 10ης επετείου της FRUIT ATTRACTION έγινε στην κεντρική πλατεία της 

IFEMA στις 23 Οκτωβρίου απο τις 20.00 μέχρι και τις 23.00. Η εκδήλωση  είχε ως στόχο την 

ενίσχυση της εμπιστοσύνης του κοινού στη FRUIT ATTRACTION και της ανάδειξής της σε 

ένα από τα σημαντικότερα παγκόσμια γεγονότα στον συγκεκριμένο τομέα. 

Τέλος, στις 24 και 25 Οκτωβρίου, έλαβε χώρα το «World Fresh Forum», το οποίο αποτελεί 

επιχειρηματικό και θεσμικό δίκτυο, υπό την προεδρία της Υπουργού Βιομηχανίας και 

Εμπορίου, κας Xiana Margarita Mandez, η οποία ανέλυσε τις ευκαιρίες διαπραγμάτευσης και 

τις προκλήσεις που υφίστανται στο εμπόριο, στις προσκεκλημένες τιμώμενες χώρες σε αυτή 

την έκθεση: Σαουδική Αραβία και Καναδά. 

Η ελληνική συμμετοχή 

Η ελληνική συμμετοχή στη φετινή FRUIT ATTRACTION 2018, συγκριτικά με την αντίστοιχη 

περυσινή, υπήρξε αναβαθμισμένη ποιοτικά και ποσοτικά, τόσο μέσω έξι μεμονωμένων 

συμμετοχών όσο και μέσω του Project FRESKON GREECE, της πρωτοβουλίας του 

διεθνούς εμπορικού γεγονότος φρούτων και λαχανικών FRESKON που διοργανώνει ο 

ελληνικός φορέας ΔΕΘ ΗΕLEXPO στη Θεσσαλονίκη. Στόχος είναι η ομαδική οργάνωση και 

παρουσίαση ελληνικών εταιρειών του κλάδου φρούτων και λαχανικών σε διεθνείς εκθέσεις 
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και η καθιέρωσή τους σε διεθνές επίπεδο. Η διοργάνωση της FRESKON φέτος εκτεινόταν σε 

204 τ.μ. (από 64 το 2017), με συμμετοχή 18 εταιρειών.  

Στο τέλος του σημειώματος, ακολουθεί παράρτημα με σύντομη περιγραφή του συνόλου των 

συμμετεχουσών ελληνικών εταιρειών, συνεταιρισμών και κλαδικών φορέων με παρουσία στη 

FRUIT ATTRACTION 2018. 

 

Σημειώνεται ότι  η FRESKON GREECE διοργάνωσε τη 2η εθνική συμμετοχή στην εν λόγω 

έκθεση. Το ελληνικό περίπτερο ήταν άρτια οργανωμένο, κατείχε πολύ καλή θέση στον 

εκθεσιακό χώρο (στο περίπτερο 10) και άφησε πολύ καλές εντυπώσεις σε διεθνείς 

επισκέπτες και εκπροσώπους συμμετεχουσών εταιρειών της Έκθεσης, με τους οποίους 

είχαμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης.  

 

Το Γραφείο ΟΕΥ Μαδρίτης ήταν σε επικοινωνία με το σύνολο των Ελλήνων συμμετεχόντων 

και τον φορέα ΔΕΘ ΗΕLEXPO κατά τη διάρκεια του τελευταίου διμήνου, με στόχο την 

καλύτερη προετοιμασία και επιτυχημένη παρουσία της ελληνικής συμμετοχής. Τους 

απέστειλε χρηστικό ενημερωτικό υλικό (ενημερωτικό σημείωμα για τον τομέα φρούτων και 

λαχανικών στην Ισπανία, κατάλογο ισπανόφωνων διερμηνέων κ.ά.) και ανταποκρίθηκε σε 

αιτήματα που ετέθησαν από πλευράς τους. 

Ακόμη, επισκεφθήκαμε την έκθεση στο σύνολό της και ήρθαμε σε επαφή με όλες τις 

συμμετέχουσες ελληνικές εταιρείες, τα στελέχη τους και τους εκπροσώπους των αγροτικών 

συνεταιρισμών Ζαγοράς Πηλίου, Καβάλας, Ημαθίας, Βελβεντού Κοζάνης και του 

Οργανισμού Κεντρικών Αγορών και Αλιείας καθώς και τον εκδότη-διευθυντή του κλαδικού 

εντύπου για ενημέρωση στον τομέα των φρέσκων φρούτων και λαχανικών, Φρουτονέα, κ. Π. 

Ορφανό που επίσης έδωσε το παρόν στην έκθεση. Καταγράψαμε τις απόψεις και τις 

ανάγκες τους και τους ενημερώσαμε ενδελεχώς για την κατάσταση της οικονομίας της 

φιλοξενούσας χώρας και τις ιδιαιτερότητες της αγοράς, ενθαρρύνοντάς τους να συνεχίσουν 

την προσπάθεια εδραίωσης στην ισπανική αγορά. Οι περισσότεροι εκθέτες επιβεβαίωσαν 

την εδραιωμένη παρουσία τους στην εδώ αγορά καθώς και ότι υπάρχουν σημαντικά 

περιθώρια ανάπτυξης επιχειρηματικών συνεργασιών με την Ισπανία. Συνολικά, το ελληνικό 

περίπτερο παρουσίασε υψηλή επισκεψιμότητα και ήδη από την πρώτη ημέρα κατέγραφε 

σημαντικό αριθμό επιχειρηματικών συναντήσεων μεταξύ των επισκεπτών και των 

εκπροσώπων των ελληνικών εταιρειών.  

Ενόψει των ανωτέρω, και με δεδομένο το υπολογίσιμο μέγεθος της ισπανικής αγοράς, 

θεωρούμε σκόπιμη τη συνεχή στήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων για την είσοδό τους στην 

αγορά της Ισπανίας, καθώς ο τομέας φρούτων και λαχανικών, με έμφαση το ακτινίδιο και 

συγκεκριμένες κατηγορίες άλλων προϊόντων (όπως λ.χ. κεράσια, σταφύλια, νεκταρίνια, 

ροδάκινα και κάστανα) προσφέρεται για την αύξηση των εξαγωγών μας στη φιλοξενούσα 

χώρα και κατ’ επέκταση στις αγορές της Λατινικής Αμερικής.  

Υπό το φως των ανωτέρω, το Γραφείο ΟΕΥ προγραμματίζει τη σύνταξη αναλυτικής έρευνας 

αγοράς για τον τομέα φρούτων και λαχανικών στην Ισπανία, με ιδιαίτερη μελέτη για το 

ακτινίδιο στη χώρα μας, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει και τις εξαγωγικές του 

δυνατότητες στη φιλοξενούσα χώρα. 
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Παρουσίαση Βιβλίου «The Challenges of modern Agriculture» 

Στο πλαίσιο της έκθεσης, την οποία επίσης παρακολούθησε το Γραφείο μας, διεξήχθη η 

παρουσίαση του βιβλίου «The Challenges of modern Agriculture» (Οι προκλήσεις της 

σύγχρονης γεωργίας), από τον Έλληνα συγγραφέα του, κ. Παναγιώτη Χαμακιώτη, ο οποίος 

είναι περιφερειακός διευθυντής της Compo Expert, πολυεθνικής επιχείρησης με παράρτημα 

στη Βαρκελώνη, η οποία διαθέτει ευρεία γκάμα υψηλής ποιότητας καινοτόμων ειδικών 

λιπασμάτων και κατέχει ηγετική θέση στους τομείς των καλλιεργειών ευρείας έκτασης, 

λαχανικών, φρούτων και αμπέλων, φυτωρίων και καλλωπιστικών φυτών, τον εξωραϊσμό και 

τη δασοκομία. Η παρουσίαση του βιβλίου πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 

στις 17:30, εντός του εκθεσιακού χώρου, ενώ το κλείσιμο της παρουσίασης ανέλαβε η κ. 

Esperanza Orellana, Γενική Διευθύντρια Παραγωγής και Αγοράς του Υπουργείου Γεωργίας, 

Αλιείας και Τροφίμων. Παρέμβαση πραγματοποίησε ο διευθυντής της FEPEX, κ. José María 

Pozancos καθώς και ο Έλληνας εκδότης του βιβλίου, κ. Χρήστος Δ. Κατσάνος.  

 

Άλια Ν. Παπαναστασίου  

Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α’  

Επικεφαλής Γραφείου ΟΕΥ Μαδρίτης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Ελληνικές επιχειρήσεις σε Fruit Attraction 

Aγροτικός Συνεταιρισμός Ζαγοράς Πηλίου  

O Αγροτικός Συνεταιρισμός Ζαγοράς Πηλίου, ο οποίος αποτελεί έναν από τους 

αρχαιότερους συνεταιρισμούς στην Ελλάδα με έτος ίδρυσης το 1916, παράγει μήλα 

ελεγμένα, υψηλής ποιότητας, εγγυημένα και με προστατευμένη ονομασία προέλευσης. Η 

διάκριση αυτή πιστοποιεί ότι το μήλο Ζαγορίν είναι προϊόν υψηλών προδιαγραφών, το οποίο 

πωλείται εγχώρια αλλά και σε όλο τον κόσμο. 

Anatoli S.A 

Η Anatoli S.A. είναι μια ελληνική οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε το 2006. 

Δραστηριοποιείται και εξειδικεύεται στο εμπόριο και την εξαγωγή ακτινιδίων, 

χρησιμοποιώντας τις πιο αποτελεσματικές μεθόδους συσκευασίας, αποθήκευσης και 

ασφαλούς μεταφοράς των προϊόντων στην κατάλληλη στιγμή και στην υψηλότερη ποιότητα. 

Σύνδεσμος Αγροτικών Συνεταιρισμών Ημαθίας  

Ο Σύνδεσμος Αγροτικών Συνεταιρισμών Ημαθίας είναι η κοινοπραξία οκτώ (8) από τους 

μεγαλύτερους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (Οργανισμοί Παραγωγών) Βορείου Ελλάδος. Οι 

Συνεταιρισμοί, καθώς και ο Σύνδεσμος, βρίσκονται στο Νομό Ημαθίας, την Περιφέρεια 

Κεντρικής Μακεδονίας και τη Βόρεια Ελλάδα, περιοχή με μεγάλη παράδοση στην 

καλλιέργεια και επεξεργασία Φρούτων. 

Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας (ΟΚΑA Α.Ε.) 

Ο Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας (ΟΚΑA Α.Ε.) σήμερα αποτελεί ανώνυμη 

εταιρεία κοινής ωφέλειας με μόνο μέτοχο το Ελληνικό Δημόσιο (Yπουργείο Οικονομικών) και 

εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων. 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.  Αποτελούμενος από 2 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,  ο ΟΚΑΑ αποτελεί τη μεγαλύτερη 

εταιρεία διαχείρισης πάρκων τροφίμων στα Βαλκάνια.  

Chatzidakis SA 

Η επιχείρηση Chatzidakis SA ξεκίνησε τη λειτουργία της το 1990 ως οικογενειακή 

επιχείρηση, με αντικείμενο τη χονδρική εμπορία φρούτων. Μετά από πολλά χρόνια 

επιτυχούς δραστηριότητας στο χώρο, αποφασίστηκε η επέκτασή της και στον κλάδο της 

τυποποίησης και συσκευασίας των προϊόντων της. Η συγκεκριμένη επιχείρηση εμπορεύεται 

μήλα, αχλάδια, ροδάκινα, ακτινίδια, κεράσια, νεκταρίνια και βερίκοκα τόσο στην Ελλάδα όσο 

και στο εξωτερικό. 
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Dentakis SA 

Η εταιρεία Dentakis SA εδρεύει στην Κεντρική Λαχαναγορά Αθηνών από το 1970 ενώ τα 

συσκευαστήρια, τα θερμοκήπια καθώς και οι αποθήκες της βρίσκονται στην Κρήτη. Αποτελεί 

μια δυναμική εταιρεία με σύγχρονη διαχείριση, η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο της 

χονδρικής εμπορίας φρέσκων φρούτων και λαχανικών. 

Freskon Greece 

Η Freskon αποτελεί το μεγαλύτερο εμπορικό γεγονός Φρούτων και Λαχανικών που 

διεξάγεται στην περιοχή των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Διοργανώνεται 

από την ΔΕΘ-HELEXPO, στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο της  ΔΕΘ-HELEXPO στη 

Θεσσαλονίκη. Αποτελεί μία καθαρά επαγγελματική έκθεση που κατάφερε σε τρία μόλις 

χρόνια να γίνει ο στρατηγικός σύνδεσμος ανάμεσα στις εταιρείες που διακινούν φρέσκα 

φρούτα & λαχανικά και τις διεθνείς αγορές. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα διεθνές σημείο 

συνάντησης εταιρειών, παραγωγών και εμπόρων, μέσα από το οποίο επιτυγχάνεται η 

ανάπτυξη του εμπορίου και των εξαγωγών, η ανάδειξη εξαιρετικών προϊόντων φρούτων και 

λαχανικών και η διεύρυνση συνεργασιών μέσα από μία ποιοτική εκθεσιακή διοργάνωση, 

πρόγραμμα B2B συναντήσεων, Διεθνή Συνέδρια, παράλληλες εκδηλώσεις, παρουσιάσεις 

καινοτόμων προϊόντων, ομιλίες, κοκε. Τέλος, αποτελεί βασικό εργαλείο ανάπτυξης των 

επιχειρήσεων για τη διακίνηση φρέσκων φρούτων και λαχανικών της ευρύτερης περιοχής 

προς την παγκόσμια αγορά και αντίστροφα. 

Ένωση Αγροτών Συνεταιρισμένων (Ε.Α.Σ.) Καβάλας 

Η Ένωση Αγροτών Συνεταιρισμένων (Ε.Α.Σ.) Καβάλας ιδρύθηκε το 1927, ως δευτεροβάθμια 

Συνεταιριστική Οργάνωση και λειτουργεί πλέον στα πλαίσια του νέου Νόμου περί 

Συνεταιρισμών ως πρωτοβάθμιος Αγροτικός Συνεταιρισμός, έχοντας ως μέλη της 

παραγωγούς των επαρχιών Καβάλας, Νέστου και Θάσου, με κύρια προϊόντα, μεταξύ άλλων, 

το ακτινίδιο και τα λευκά σπαράγγια.  

Όμιλος Κολιού ΑΒΕΕ 

Ο Όμιλος Κολιού ΑΒΕΕ εδρεύει στην Άρτα, μία από τις πιο γόνιμες περιοχές της Ηπείρου, 

σε ιδιόκτητη έκταση 15 στρεμμάτων, όπου καλλιεργεί ακτινίδια, πορτοκάλια και μανταρίνια. 

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην παραγωγή , εμπορία και εξαγωγή κυρίως ακτινιδίων (και 

μάλιστα της ιδιαίτερης ποικιλίας soreli) αλλά και εσπεριδοειδών και έχει αναπτύξει ένα 

ιδιαίτερα μεγάλο δίκτυο διεθνών εξαγωγών σε Ευρώπη, Αμερική, Μέση Ανατολή, Κίνα. 

ΜΑΡΤΣΟΥΚΟΣ Α.Ε 

Η εταιρεία ΜΑΡΤΣΟΥΚΟΣ Α.Ε. ιδρύθηκε το 2010, συνεχίζοντας την ανοδική πορεία της 

οικογενειακής επιχείρησης MIMIΣ Ε.Π.Ε., η οποία ξεκίνησε τη δραστηριότητά της το 2002 

μαζί με τη δημιουργία μίας σύγχρονης μονάδας επεξεργασίας, διαλογής, τυποποίησης και 

συσκευασίας εσπεριδοειδών και κηπευτικών στη Γλυκόβρυση Λακωνίας. Η εταιρεία διαθέτει 

το  δικό της κατάστημα στο χώρο της Κεντρικής Λαχαναγοράς Αθηνών και κατάφερε σε 

σύντομο χρονικό διάστημα να εδραιώσει μία ιδιαίτερα δυναμική παρουσία στην εγχώρια 

αγορά. 
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MED FRUIT L.T.D 

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2000 και τα τελευταία χρόνια οι δραστηριότητές της εστιάζονται 

κυρίως στο ακτινίδιο, λόγω της δημοτικότητάς του αλλά και της μεγάλης διατροφικής του 

αξίας. Έχοντας ως βασική ασχολία τη βελτίωση των διαδικασιών παραγωγής-συγκομιδής-

αποθήκευσης και εξαγωγής του ακτινιδίου, έχει καταφέρει να κερδίσει τον σεβασμό του 

συνεχώς αυξανόμενου πελατολογίου της στην Ευρώπη, την Ασία και την Αφρική. 

ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΦΡΟΥΤΑ  

Η ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΦΡΟΥΤΑ δραστηριοποιείται στο χώρο του εσωτερικού και εξωτερικού 

εμπορίου φρούτων και λαχανικών από τα μέσα της δεκαετίας του 1980. Μέσα από την 30ετή 

πορεία της στο χώρο του διεθνούς εμπορίου φρούτων και λαχανικών, η εταιρεία έχει 

δημιουργήσει δυναμικές συνεργασίες με σημαντικές ελληνικές και ξένες εταιρίες και έχει 

χτίσει ένα αποτελεσματικό παγκόσμιο δίκτυο διανομών για τη συνεπή εξυπηρέτηση των 

πελατών της.  

MITROSILIS S.A. 

Η εταιρεία Μitrosilis Α.Ε. ιδρύθηκε το 1976 και από τότε έχει ακολουθήσει μία δυναμική πο-

ρεία στο χώρο της συσκευασίας και εξαγωγής νωπών φρούτων. Στην αρχή, η κύρια δραστη-

ριότητα της ήταν να εξάγει βερίκοκα. Μέσα από τα χρόνια, έχει εδραιώσει την παρουσία της 

στον τομέα των εσπεριδοειδών, των σταφυλιών και προσφάτως των ακτινιδίων. Επενδύο-

ντας συνεχώς τόσο σε μηχανήματα όσο και σε άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, δείχνει τον 

δρόμο για υψηλά επίπεδα πλήρης ποιότητας και ικανοποίησης ακόμα και των πιο απαιτητι-

κών προτύπων. 

ΣΠΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑΣ Α.Ε 

Η εταιρεία Σπύρος Νικολίτσας ΑΕ, ιδρύθηκε στις αρχές τις δεκαετίας του 80, έχοντας ως 

κύριο αντικείμενο την αποθήκευση μήλων. Έκτοτε, ακολουθώντας τις απαιτήσεις και τάσεις 

της αγοράς, η εταιρεία προχώρησε σε μία σειρά επενδύσεων, οι οποίες οδήγησαν στην 

επέκταση των δραστηριοτήτων της στον τομέα της ταξινόμησης, συσκευασίας και εμπορίας 

φρέσκων φρούτων. Οι εγκαταστάσεις συνολικής έκτασης 4000 m2, βρίσκονται στην Αγιά της 

Λάρισας και περιλαμβάνουν ένα συσκευαστήριο, καθώς και ψυκτικούς θαλάμους 

εξοπλισμένους με ελεγχόμενη ατμόσφαιρα και τεχνολογία Ultra Low Oxygen. Ετησίως, γύρω 

στους 7.000 τόνους φρέσκων φρούτων διακινούνται στην Ελληνική και Διεθνή αγορά, 

ποσότητα η οποία αυξάνεται συνεχώς με την πάροδο των ετών. 

OPORELLO S.A. 

H Oporello s.a δραστηριοποιείται με επιτυχία στο χώρο της συσκευασίας & διακίνησης 

φρέσκων φρούτων από το 1964, έχοντας ως βασικό πυλώνα την ποιότητα των προϊόντων 

που επιλέγει. Στη χρονιά που διανύουμε η εταιρεία ολοκλήρωσε μία πολύ μεγάλη και 

σύγχρονη επένδυση στη Λάρισα ύψους 23.000.000 ευρώ, λειτουργώντας την πιο σύγχρονη 

μονάδα συσκευασίας & αποθήκευσης φρέσκων φρούτων και λαχανικών. Έχοντας όλες τις 

απαραίτητες πιστοποιήσεις λειτουργίας από τους αρμόδιους φορείς και ακολουθώντας την 
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πιο σύγχρονη μορφή διαχείρισης αποθηκευτικών χώρων, μπορεί να εξασφαλίσει την 

καλύτερη ποιότητα φρέσκων συσκευασμένων φρούτων σε μεγάλες ποσότητες. Μέσω ενός 

άρτια οργανωμένου δικτύου μεταφορών (ιδιόκτητος στόλος φορτηγών ψυγείων, 

αερομεταφορές, μεταφορές κοντέινερ & μεταφορές δια θαλάσσης), μπορεί να εγγυηθεί για τη 

συνέπεια των υπηρεσιών της στις ανταγωνιστικότερες τιμές της παγκόσμιας αγοράς. 

PROTOFANOUSI FRUITS 

Η οικογένεια Πρωτοφανούση ασχολείται αποκλειστικά με το εμπόριο φρούτων από το 1928. 

Σήμερα, η εταιρεία είναι μία από τις μεγαλύτερες εξαγωγικές μονάδες στην Ελλάδα με ετήσιο 

τζίρο 20.9 εκατομμύρια ευρώ. Διακινεί περίπου 25 εκατομμύρια κιλά φρούτα ελληνικής, 

κυρίως, προέλευσης ενώ κάποια είδη τα εισάγει από Αργεντινή, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, 

Νότια Αφρική, Τουρκία και Χιλή. Τροφοδοτεί με τα προϊόντα της απευθείας μεγάλες αλυσίδες 

στην Ελλάδα και εξάγει σε χώρες της Ευρώπης, της ΝΑ Ασίας, της Μέσης Ανατολής, της 

Νοτίου Αφρικής και στον Καναδά. Απασχολεί σε μόνιμη βάση 30 άτομα προσωπικό που 

εποχιακά φτάνει και τα 150. 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ 

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΡΤΟΥ ιδρύθηκε το 1989, με κύρια δραστηριότητα την 

παραγωγή και εμπορία χάρτινων κυλίνδρων (ΜΑΔΡΕΝ), χαρτιού Κρεπέ και Κράφτ, Stretch 

Film, καθώς επίσης και την επεξεργασία-κοπή χάρτου. Ξεκίνησε ως πολύ μικρή οικογενειακή 

μεταποιητική βιοτεχνία στον Πειραιά σε ένα παλαιό νοικιασμένο κτίριο 200 τ.μ.. Η συνέπεια 

όμως και η απρόσκοπτη εργασία έδωσαν μία δυναμική αναβάθμισης της μικρής βιοτεχνίας 

σε μεγαλύτερη επιχείρηση, η οποία το 1997 εγκαταστάθηκε σε ιδιόκτητο κτίριο 3 επιπέδων 

συνολικής κάλυψης 1000 τ.μ. στο Καματερό Αττικής. 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 

Tα velvita είναι τα μόνα ροδάκινα Βελβεντού που συλλέγονται ώριμα και συσκευάζονται στο 

κτήμα με το χέρι. Έτσι, αποφεύγεται κάθε ενδιάμεση ταλαιπωρία για να φτάσουν στο τραπέζι 

των καταναλωτών, όπως ακριβώς κόπηκαν από το κλαδί. Οι καλλιεργητές του 

συνεταιρισμού φροντίζουν προσωπικά τα κτήματά τους, εφαρμόζοντας σύγχρονες φιλικές 

στο περιβάλλον μεθόδους καλλιέργειας αλλά και σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης που 

διασφαλίζει την άριστη ποιότητα των ροδάκινων velvita. 

ZEUS KIWI S.A. 

Η εταιρεία, η οποία ιδρύθηκε το 1991, πρωτοστατεί στην παραγωγή, συντήρηση και διανομή 

καρπών ακτινιδίου και σταφυλιών χωρίς σπόρους. Γνωστή και σεβαστή παγκοσμίως για την 

υψηλή ποιότητα και την ευχάριστη γεύση, το μυστικό της αριστείας βρίσκεται στις εξαιρετικές 

εδαφοκλιματικές συνθήκες του χώρου καθώς και στις βιώσιμες καλλιεργητικές πρακτικές. Οι 

καλλιεργητές Zeus αριθμούν πάνω από 300 και στόχος τους είναι να προωθήσουν την 

επέκταση της καλλιέργειάς τους με νέες ποικιλίες ακτινιδίων και την περαιτέρω καλλιέργεια 

αμπέλων από τις πιο πολυπόθητες ποικιλίες. 


