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Ελληνική συμμετοχή σε διεθνή έκθεση WOP Dubai 2018- Δράσεις προώθησης γεωργικών προϊόντων στα 
ΗΑΕ  

 

Έλαβε χώρα στο Ντουμπάι (1-3.10.2018) η διεθνής έκθεση WOP- INTERNATIONAL PERISHABLES 
EXPO MIDDLE EAST (www.wop-dubai.com,) παράλληλα με την έκθεση IPM - INTERNATIONAL 
PLANTS EXPO MIDDLE EAST. 
 
Η εν θέματι έκθεση τελεί υπό την αιγίδα Σεΐχη Ahmed bin Saeed Al Maktoum Προέδρου Πολιτικής 
Αεροπορίας Ντουμπάι και επικεφαλής ομίλου Emirates. Η φετινή 10η διοργάνωση περιέλαβε 76 
εκθέτες από 31 χώρες (έναντι 200 εκθετών από 35 χώρες σε σχέση με προηγούμενο έτος 2017).  
 
Σημειώνουμε εξέχουσες Εθνικές συμμετοχές Μαρόκου και Κίνας, καθώς και ισχυρή πλέον παρουσία 
παραγωγικών εταιρειών από τα ΗΑΕ. 
 
Υπογράφων και Γρ.ΟΕΥ Α΄ κα Μαρία Κωστοπούλου, παρέστησαν στα εγκαίνια και επισκέφθηκαν 
περίπτερα Ελλήνων εκθετών. Γραφείο ΟΕΥ παρείχε προφορική και γραπτή ενημέρωση στους εκθέτες 
για τις συνθήκες της εδώ αγοράς και δυνητικούς πελάτες.  
 
Α.  Καταγράφονται κατωτέρω οι συμμετοχές Ελλήνων εκθετών και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων για 

την προώθηση αγροτικών προϊόντων ελληνικού ενδιαφέροντος :  
 
1. Περίπτερα Προγραμμάτων 

 FRUIT LIFE/ECONOMOTECHINIKI: Περίπτερο στο πλαίσιο Προγράμματος Ενημέρωσης και 
προώθησης (Ελληνικών) Νωπών Φρούτων «FruitLife» στα ΗΑΕ, το οποίο χρηματοδοτείται 

από την ΕΕ, σε συνεργασία με ΥΠΑΑΤ με φορέα υλοποίησης τον Αγροτικό Συνεταιρισμό 

Νάουσας και εκτελεστικό φορέα την εταιρεία Economitechniki. (Hall 1 –E42) 

 FRUITOP/NOVACERT: Περίπτερο Ένωσης Οργανώσεων Παραγωγών φρούτων, στο 
πλαίσιο Προγράμματος Ενημέρωσης και προώθησης (Ελληνικών) Νωπών Φρούτων 
«FRUITOP» στα ΗΑΕ, το οποίο χρηματοδοτείται από την ΕΕ, σε συνεργασία με ΥΠΑΑΤ, με 
φορέα υλοποίησης τον ΑΣΕΠΟΠ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ (επικεφαλής εταίρος) και εκτελεστικό φορέα 
εταιρεία Novacert. (Hall 1-D40). Στο περίπτερο αυτό εκπροσωπήθηκαν επίσης οι κάτωθι 
συνεταιρισμοί 

 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΠΗΛΙΟΥ   

 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΡΑΧΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ» 

 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ «ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΥΜΒΟΛΟ» 
 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ «ΝΕΣΤΟΣ»  
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2. Περίπτερα ελληνικών επιχειρήσεων υπό ιδιωτικό φορέα Great Greek Exporters and Trade  

 ΚΑPLANIS FRUITS ( Hall 1 - D41) 
 OPORELLO (Hall1- D43) 

 
3. Περίπτερο διοργανωτού αντίστοιχης Εκθέσεως στην Θεσσαλονίκη. 

 Freskon/TIF HELEXPO (Hall 1 – H 39) 

Β.  Σε πλαίσιο υλοποίησης των ευρωπαϊκών προγραμμάτων FRUIT LIFE και FRUITOP έλαβαν χώρα 
οι εξής δράσεις προώθησης ενημέρωσης  

 
 Πρόγραμμα FRUIT LIFE (μήλα, ροδάκινα, κεράσια) 

Ταυτοχρόνως με τα εγκαίνια της εκθέσεως 1.10.2018 και ώρα 10:30 πραγματοποιήθηκε 
εκδήλωση ενημέρωσης στο ξενοδοχείο 5* Conrad. Στοιχεία σας περιέλθουν από τους 
διοργανωτές. 
 

 Πρόγραμμα FRUITOP (ροδάκινα, νεκταρίνια, ακτινίδια, μήλα, κεράσια, βερίκοκα, σταφύλια) 

Την επομένη των εγκαινίων της εκθέσεως 2.10.2018 και ώρα 19:00 πραγματοποιήθηκε 
επιτυχώς εκδήλωση ενημέρωσης στο ξενοδοχείο 5* Crowne Plaza με εισηγητές διατροφολόγο 
κα Dival και Προεδρο ΑΣΕΠΟΠ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ κ. Νικόλαο Κουτλιάμπα.  
Ακολούθησαν ερωτήσεις από προσκεκλημένους (περίπου 60 εκπρόσωποι τοπικών ΜΜΕ, 
παράγοντες της αγοράς οπωροκηπευτικών και διαμορφωτές κοινής γνώμης),  οι οποίες 
αφορούσαν σε (α) τρόπο και συνθήκες μεταφοράς από Ελλάδα στα ΗΑΕ, (β) εποχικότητα 
της παραγωγής σε συνδυασμό με την δυνατότητα συνεχούς και σταθερής τροφοδοσίας, και 
(γ) στρατηγική εισόδου στην αγορά.   
Ακολούθως περετέθη δείπνο. 
Εκδήλωση προλόγισε υπογράφων κατόπιν προσκλήσεως των διοργανωτών. 

 
Παραθέτουμε, εν παραρτήματι, πίνακες διμερών εμπορικών ανταλλαγών γεωργικών προϊόντων  
ετών 2017/2016.  
 
Σημειώνεται κάμψη των ελληνικών εξαγωγών στις κατηγορίες των νωπών φρούτων όπως οι 
φράουλες και τα ακτινίδια (0810), τα μήλα (0808), τα βερίκοκα τα κεράσια και τα ροδάκινα (0809), 
σε οποίες στοχεύουν τα ανωτέρω προγράμματα.  

 
 Ντουμπάϊ, 13 Νοεμβρίου 2018 

Ο Προϊστάμενος 
Χρήστος Γ. Σταμπουλόπουλος 

Σύμβουλος Ο.Ε.Υ. A’ 

mailto:ecocom-dubai@mfa.gr
http://www.agora.mfa.gr/ae53


Hellenic Trade Centre, P.O. Box 7706, Dubai, U.A.E., tel: 00971 4 2272106, fax: 00971 4 2272253, 
email: ecocom-dubai@mfa.gr  url: www.agora.mfa.gr/ae53  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Εμπορικές ανταλλαγές γεωργικών προϊόντων Ελλάδος ΗΑΕ 

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 2017/2016 2017/2016

CN4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΞΙΑ (ευρώ)

Μερίδιο 

% ΑΞΙΑ (ευρώ)

Μερίδιο 

%

Μεταβολή σε 

€

Μεταβολή 

%

0713' Όσπρια ξερά, χωρίς λοβό, έστω και ξεφλουδισμένα ή σπασμένα 63,762 0.1% 20,677 0.1% 43,085 208.4%

0804' Χουρμάδες, σύκα, ανανάδες, αχλάδια των ποικιλιών avocats και goyaves, μάγγες και μαγγούστες, νωπά ή ξερά1,432 0.0% 1,695 0.0% -263 -15.5%

Μερικό σύνολο 65,194 0.1% 22,372 0.1% 42,822 191.4%

Σύνολο 56,338,075 100.0% 38,816,865 100.0% 17,521,210 45.1%

2017 2016

ΕΞΑΓΩΓΕΣ : Φρούτα και λαχανικά

CN4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΞΙΑ (€) Μερίδιο ΑΞΙΑ (€) Μερίδιο

0810' Φράουλες, σμέουρα, βατόμουρα, φραγκοστάφυλα κάθε είδους, λαγοκέρασα και άλλοι καρποί και φρούτα βρώσιμα, νωπά (εκτός από καρπούς με κέλυφος, μπανάνες, χουρμάδες, σύκα, ανανάδες, καρποί αβοκάντο, γκουάβες, καρποί μάγγο, μαγγούστες, καρποί παπάγιας, εσ1,787,246 0.8% 1,944,660 1.1% -157,414 -8.1%

0808' Μήλα, αχλάδια και κυδώνια, νωπά 804,480 0.4% 872,598 0.5% -68,118 -7.8%

0809' Βερίκοκα, κεράσια, ροδάκινα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα brugnons και nectarines, δαμάσκηνα και αγριοδαμάσκηνα, νωπά276,573 0.1% 486,743 0.3% -210,170 -43.2%

0709' Λαχανικά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη (εκτός από πατάτες, ντομάτες, λαχανικά του γένους Allium, προϊόντα του γένους Brassica, μαρούλια του είδους Lactuca sativa και του γένους Cichorium, καρότα, γογγύλια, κοκκινογούλια για σαλάτα, λαγόχορτο (σκου105,510 0.0% 88,206 0.1% 17,304 19.6%

0710' Λαχανικά, άβραστα ή βρασμένα στο νερό ή στον ατμό, κατεψυγμένα 79,338 0.0% 27,923 0.0% 51,415 184.1%

0806' Σταφύλια, νωπά ή ξερά 65,156 0.0% 114,243 0.1% -49,087 -43.0%

0805' Εσπεριδοειδή, νωπά ή ξερά 63,550 0.0% 333,712 0.2% -270,162 -81.0%

0807' Πεπόνια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα καρπούζια, και καρποί παπάγιας, νωπά49,247 0.0% 42,989 0.0% 6,258 14.6%

0712' Λαχανικά ξερά, έστω και κομμένα σε τεμάχια ή σε φέτες ή και τριμμένα ή σε σκόνη, αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένα39,998 0.0% 85,051 0.0% -45,053 -53.0%

0804' Χουρμάδες, σύκα, ανανάδες, αχλάδια των ποικιλιών avocats και goyaves, μάγγες και μαγγούστες, νωπά ή ξερά24,892 0.0% 9,477 0.0% 15,415 162.7%

0702' Ντομάτες, νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη 12,009 0.0% 50 0.0% 11,959 23918.0%

0706' Καρότα, γογγύλια, κοκκινογούλια για σαλάτα, λαγόχορτο (σκουλί), ραπανοσέλινα, ραπάνια και παρόμοιες βρώσιμες ρίζες, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη7,350 0.0% 0 0.0% 7,350 100.0%

0701' Πατάτες, νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη 5,850 0.0% 0 0.0% 5,850 100.0%

0705' Μαρούλια Lactuca sativa και ραδίκια Cichorium spp., νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη2,307 0.0% 0 0.0% 2,307 100.0%

0707' Αγγούρια και αγγουράκια, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 771 0.0% 0 0.0% 771 100.0%

0813' Βερίκοκα, δαμάσκηνα, μήλα, ροδάκινα, αχλάδια, καρποί παπάγιας, καρποί οξυφοίνικα και άλλοι καρποί και φρούτα βρώσιμα, αποξεραμένα, καθώς και μείγματα βρώσιμων, αποξεραμένων καρπών και φρούτων ή καρπών με κέλυφος (εκτός από καρπούς με κέλυφος, μπανάνε68 0.0% 0 0.0% 68 100.0%

0802' Καρποί με κέλυφος, νωποί ή ξεροί, έστω και χωρίς το κέλυφος ή τη φλούδα τους (εκτός από καρύδια κοκοφοινίκων, καρύδια Βραζιλίας και καρύδια ανακαρδιοειδών)15 0.0% 17,800 0.0% -17,785 -99.9%

0704' Κράμβες, κουνουπίδια, κράμβες σγουρές, γογγυλοκράμβες και παρόμοια βρώσιμα προϊόντα του γένους Brassica, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη10 0.0% 0 0.0% 10 100.0%

0703' Κρεμμύδια, ασκαλώνια, σκόρδα, πράσα και άλλα λαχανικά του γένους Allium, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη0 0.0% 11,590 0.0% -11,590 -100.0%

0705' Μαρούλια Lactuca sativa και ραδίκια Cichorium spp., νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη0 0.0% 94 0.0% -94 -100.0%

0811' Καρποί και φρούτα, άψητα ή ψημένα στον ατμό ή βρασμένα στο νερό, κατεψυγμένα, έστω και με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών0 0.0% 6,433 0.0% -6,433 -100.0%

Μερικό σύνολο 3,324,370 1.6% 4,041,569 2.3% -717,199 -17.7%

Σύνολο εκτός πετρελαιοειδών, πλοίων και αεροσκαφών 212,525,024 100.0% 176,154,554 100.0% 36,370,470 20.6%

2017 2016 2017/2016

Μεταβολή
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