
 
ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΕΤΟΡΙΑ 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΓΙΟΧΑΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ 

 

Eπιχειρηματική αποστολή και εκδήλωση για την προώθηση ακτινιδίου στη Νοτ. Αφρική 

(Πρόγραμμα "Hello Kiwi"). 
 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του, χρηματοδοτούμενου από κοινοτικούς πόρους, προγράμματος 

"Hello Kiwi", τριετούς διάρκειας (2016-2018), για την προώθηση του ακτινιδίου σε επιλεγμένες 

αγορές-στόχους τρίτων χωρών (Ουκρανία, Λευκορωσία, Ηνωμ. Αραβ. Εμιράτα και Νοτ. Αφρική), 

πραγματοποιήθηκε, από 7 έως 10 Μαΐου, επιχειρηματική αποστολή και εκδήλωση, στο 

Γιοχάνεσμπουργκ, που διοργάνωσε η ελληνική εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών 

"Novacert". 
 

  Στην αποστολή συμμετείχαν εκπρόσωποι των αγροτικών συνεταιρισμών "Μέσης" Ν. 

Ημαθίας, "Νέος Αλιάκμων" Ν. Ημαθίας, "Μελίκη" Ν. Ημαθίας, Εκμετάλλευσης Ακτινιδίων 

"Α.Σ.Ε.Α." Ν. Άρτας, Επεξεργασίας και Πώλησης Οπωροκηπευτικών Προϊόντων "ΑΣΕΠΟΠ 

Νάουσας" Ν. Ημαθίας, ενώ από πλευράς Εταιρείας Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών 

"Novacert", που είχε την ευθύνη της διοργάνωσης, συμμετείχε ο Συντονιστής του προγράμματος κ. 

Άρης Μπέης. 
 

  Η εκδήλωση, την οποία η εταιρεία "Novacert" υλοποίησε σε συνεργασία με την 

νοτιοαφρικάνικη εταιρεία δημόσιων σχέσεων "Live Wired", είχε τρία σκέλη και περιελάμβανε: 
 

α) συμμετοχή, με εμπορικό περίπτερο, στη Διεθνή Έκθεση "Food & Hospitality South Africa 

2017" (στην πόλη Midrand, στα περίχωρα του Γιοχάνεσμπουργκ, 7-9 Μαΐου) 

β) παράλληλη εκδήλωση προβολής του ακτινιδίου και οργάνωση Β2Β συναντήσεων με 

επιλεγμένους προσκεκλημένους εταιρειών εισαγωγής και διανομείς φρέσκων φρούτων της 

Νοτ. Αφρικής (Γιοχάνεσμπουργκ, 8 Μαΐου) 

γ) επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της Κεντρικής Αγοράς Φρούτων και Λαχανικών του 

Γιοχάνεσμπουργκ, που είναι και η μεγαλύτερη της χώρας (10 Μαΐου). 
 

 

α) Διεθνής Έκθεση "Food & Hospitality South Africa 2017" (7-9 Μαΐου) 
 

  H Έκθεση απευθύνεται μόνο σε επαγγελματίες και καλύπτει τους κλάδους φιλοξενίας 

(hospitality), τροφοδοσίας τροφίμων/ποτών (food/beverages) και οικιακών προϊόντων (home 

industry), με ευρύ φάσμα εκθεμάτων υπηρεσιών και προϊόντων όπως: ποτά (οινοπνευματώδη και 

μη), τρόφιμα, εξοπλισμός κουζίνας, μηχανολογικός εξοπλισμός, τροφοδοσία και εξοπλισμός 

αρτοποιείων, εξοπλισμός και είδη μπαρ, κατασκευή επαγγελματικών χώρων, είδη επαγγελματικού 

καθαρισμού, επαγγελματικός ρουχισμός, συστήματα Η/Υ και λογισμικό, προϊόντα ασφάλειας 

εσωτερικών χώρων, κ.ά. 

 

  β) Παράλληλη Εκδήλωση (8 Μαΐου) 
   

  Στην εκδήλωση παρέστη ο Πρέσβυς της Ελλάδας στη Νοτ. Αφρική, κ. Ελευθέριος 

Κουβαριτάκης, ο οποίος απηύθυνε χαιρετισμό στους συμμετέχοντες, αναφέρθηκε περιεκτικά στις 

ενέργειες προώθησης των διμερών πολιτικών και οικονομικών σχέσεων, ενώ απάντησε και σε 

ερωτήσεις που του τέθηκαν από εκπροσώπους των τοπικών ΜΜΕ. Παρέστη επίσης και ο Γενικός 

Πρόξενος της Ελλάδας στο Γιοχάνεσμπουργκ κ. Θεόδωρος Μιχαλόπουλος (Σύμβουλος Πρεσβείας 

Α΄). 
 

  Στη συνέχεια, η κα M. Theyse (Δ/νσα Σύμβουλος του Συνδέσμου Εισαγωγέων 

Φρούτων/Λαχανικών Νοτ. Αφρικής-FPIA), παρουσίασε τις ιδιαιτερότητες και ιδιομορφίες της 

νοτιοαφρικανικής νομοθεσίας, όσον αφορά στην εισαγωγή φρέσκων φρούτων και λαχανικών, 

αναφέροντας και τη σχετική διαδικασία η οποία περιλαμβάνει τα εξής στάδια: 
 



1. εκδήλωση ενδιαφέροντος και έναρξη διμερών διαβουλεύσεων, για συγκεκριμένο προϊόν, μεταξύ 

των αρμοδίων Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης της ενδιαφερόμενης χώρας και 

του Υπουργείου Γεωργίας, Δασοκομίας και Αλιείας της Νοτ. Αφρικής-DAFF (Department of 

Agriculture, Forestry & Fisheries)  

2. αποστολή στις αρμόδιες Υπηρεσίες του DAFF των σχετικών φυτο-υγειονομικών πιστοποιητικών 

για κάθε φρέσκο προϊόν ξεχωριστά 

3. εξέταση, από πλευράς DAFF, των σχετικών φυτο-υγειονομικών πιστοποιητικών 

4. στη συνέχεια έγκριση, τροποποίηση ή απόρριψη των φυτο-υγειονομικών πιστοποιητικών 

-σε περίπτωση απόρριψης η όλη διαδικασία πρέπει να επαναληφθεί από την αρχή 

-σε περίπτωση τροποποίησης των υποβληθέντων πιστοποιητικών, έγκριση αποδοχής 

5. τελική έγκριση των υποβληθέντων πιστοποιητικών 

6. έκδοση της άδειας εισαγωγής στη Νοτ. Αφρική, για το υπό εξέταση προϊόν 
 

(Σημειώνεται ότι επί του παρόντος, από ελληνικής πλευράς, υπάρχει η δυνατότητα εξαγωγής στη 

Νοτ. Αφρική μόνο ακτινιδίων, λόγω υφιστάμενου φυτο-υγεινομικού πιστοποιητικού και συνεπώς 

δυνατότητα έκδοσης σχετικής άδειας για άμεσες ελληνικές εξαγωγές). 
 

  Κατόπιν, η διατροφολόγος, κα. N. Robertson, έκανε μια σύντομη παρουσίαση των 

διατροφικών πλεονεκτημάτων του ακτινίδιου στη ανθρώπινη υγεία και στη φυσική διατροφή καθώς 

και των πολλαπλών του χρήσεων στη σύγχρονη γαστρονομία και μαγειρική. 
 

  Στην εν λόγω εκδήλωση δεν μπόρεσε να συμμετάσχει, λόγω εκτάκτου κωλύματος, ο κ. 

Massimo De Luca, Επικεφαλής του Τμήματος Εμπορικών και Οικονομικών Υποθέσεων της 

Ευρωπαϊκής Αντιπροσωπείας στη Νοτ. Αφρική. 
 

  Μετά την ολοκλήρωση των παρουσιάσεων ακολούθησαν οι προγραμματισμένες 

επιχειρηματικές συναντήσεις. 
 

 

  γ) Κεντρική Αγορά Φρούτων και Λαχανικών του Γιοχάνεσμπουργκ (10 Μαΐου) 
 

  Επίσκεψη στους χώρους της Κεντρικής Αγοράς και ενημερωτική συνάντηση με τη μεγάλη 

εισαγωγική εταιρεία "RSA". Η ενημέρωση που πραγματοποιήθηκε ήταν ιδιαίτερα κατατοπιστική και 

ενδιαφέρουσα σχετικά με τη λειτουργία της αγοράς, τους κανόνες που διέπουν την εμπορία και 

διάθεση των φρέσκων φρούτων και λαχανικών, τους τρόπους και μεθόδους διακίνησης των φρέσκων 

προϊόντων, τις αποθηκευτικές δυνατότητες που προσφέρονται, τους χρόνους παραλαβής και 

παράδοσης εμπορευμάτων, τις επικρατούσες συνθήκες ανταγωνισμού της αγοράς, τον τρόπο 

διαμόρφωσης των τιμών στην εγχώρια αγορά, κλπ. 
 

  Η υλοποίηση των ανωτέρω δράσεων, σε συνέχεια και της αντίστοιχης περσινής εκδήλωσης, 

κρίνεται, από πλευράς μας, ως ιδιαίτερα πετυχημένη. Ειδικότερα επισημαίνουμε τα εξής: 
 

 συμμετοχή στη Διεθνή Έκθεση: 

o περίπτερο προσεγμένης ποιοτικής κατασκευής 

o σωστή χωροταξική επιλογή 

o διάθεση καλαίσθητου έντυπου ενημερωτικού υλικού 
  

 παράλληλη εκδήλωση προβολής του ακτινιδίου: 

o εύστοχη επιλογή χώρου εκδήλωσης με ευκολίες πρόσβασης (σε αίθουσα κεντρικού 

ξενοδοχείου στο Γιοχάνεσμπουργκ) 

o προσεγμένη οργάνωση και προβολή της εκδήλωσης 

o σωστή επιλογή ομιλητών 

o ικανοποιητική προσέλευση συμμετεχόντων (περί τα 50 άτομα) 
 
  

 επίσκεψη σε εγκαταστάσεις Κεντρικής Αγοράς: 

o σωστή οργάνωση προκαθορισμένων συναντήσεων 

o χρήσιμη και ενδιαφέρουσα ξενάγηση στους χώρους της Αγοράς 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  Το Γραφείο ΟΕΥ Γιοχάνεσμπουργκ, πέρα από τη συμμετοχή του υπογράφοντος στο σύνολο 

των εκδηλώσεων, παρείχε πολύπλευρη υποστήριξη, στην προετοιμασία της, με: 
 

- αποστολή καταστάσεων νοτιοαφρικανικών επιχειρήσεων εισαγωγής και διανομής φρέσκων 

φρούτων, στην εταιρεία "Live Wired", προκειμένου να προσκληθούν εταιρείες και να 

διευθετηθούν οι επιχειρηματικές συναντήσεις 
 

- εξασφάλιση καθοριστικής συμμετοχής της κας M. Theyse, για δεύτερη συνεχή χρονιά, η 

οποία λόγω της διττής της ιδιότητας (ως Δ/νσα Σύμβουλος του Συνδέσμου FPIA) αλλά και 

ως εξωτερικός Σύμβουλος/Συνεργάτης του αρμόδιου Υπουργείου-DAFF της Νοτ. Αφρικής, 

αποτελεί σημαντικό συνδετικό κρίκο, η οποία μπορεί να συμβάλει καταλυτικά στην 

επίσπευση των σχετικών διαδικασιών και στην γρήγορη άρση των όποιων εμποδίων για την 

έκδοση των απαραίτητων  φυτο-υγειονομικών πιστοποιητικών 
 

- ενημέρωση των μελών ελληνικής αντιπροσωπείας σχετικά με τη νοτιοαφρικάνικη αγορά, τις 

εμπορικές πρακτικές και τους κυριότερους παράγοντες της αγοράς 
 

- διευκόλυνση συμμετοχής εκπροσώπου νοτιοαφρικανικής εισαγωγικής εταιρείας φρέσκων 

φρούτων "Hydroberry" σε επιχειρηματική αποστολή στην Ελλάδα. 
 

 Από πλευράς μας, προκειμένου να συμβάλλουμε στην περαιτέρω προώθηση και ανάπτυξη 

της ελληνικής εξαγωγικής παρουσίας ακτινιδίων στη Νοτ. Αφρική, θέσαμε υπ' όψιν των 

συμμετεχόντων, τις κάτωθι προτάσεις: 
 

1. για το 2018, τελευταίο έτος υλοποίησης του προγράμματος "Hello Kiwi", συμμετοχή στην 

εξειδικευμένη εμπορική Έκθεση του κλάδου φρέσκων φρούτων και λαχανικών "The Fresh 

Connections" (http://www.pma.com/events/fresh-connections-southern-africa), η οποία 

φέτος πραγματοποιείται στο Κέηπ Τάουν (16-17 Αυγούστου), αλλά τον επόμενο χρόνο έχει 

προγραμματισθεί να διεξαχθεί στο Γιοχάνεσμπουργκ 

2. δυνατότητα δειγματισμού των ακτινιδίων στην κλαδική Έκθεση, που θα αποτελούσε πόλο 

έλξης για τους εμπορικούς επισκέπτες και θα κέντριζε το ενδιαφέρον τους για το προϊόν 

(λαμβάνοντας υπ' όψιν την περίοδο συγκομιδής και διάθεσης των ακτινιδίων)  

3. οργάνωση αντίστοιχων επιχειρηματικών επαφών και συναντήσεων, σε ετήσια βάση, και μετά 

την ολοκλήρωση του προγράμματος "Hello Kiwi", ώστε να μην ατονήσουν οι εμπορικές 

επαφές και το ενδιαφέρον και από τις δύο πλευρές (έλληνες εξαγωγείς/νοτιοαφρικάνοι 

εισαγωγείς) 

4. εξέταση της δυνατότητας για την προώθηση του ελληνικού ακτινιδίου μέσω υιοθέτησης 

κοινής εμπορικής ονομασίας προέλευσης (π.χ. "Kiwi from Greece"), κατ' αντιστοιχία των 

προτύπων που ακολουθούν οι παραγωγικές/εξαγωγικές επιχειρήσεις της Νέας Ζηλανδίας, οι 

οποίες εξάγουν ακτινίδια υπό την κοινή εμπορική ονομασία "Zespri" (trade name) 

5. κατάλληλη αξιοποίηση και προβολή του "Ακτινίδιου Σπερχειού" ως προϊόν ΠΟΠ 

(Προστατευμένης Ονομασίας Προέλευσης) της Ε.Ε. 
 

 

 Θα θέλαμε επίσης να υπογραμμίσουμε τη σταθερή παρουσία ελληνικών ακτινιδίων στη 

νοτιοαφρικάνικη αγορά, όπου κατά την τελευταία 5ετία οι ελληνικές εξαγωγές παρουσιάζουν 

αυξητική τάση, καταλαμβάνοντας πλέον την τρίτη θέση των εισαγωγών ακτινιδίων στην εγχώρια 

αγορά.  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  Κυριότερος ωστόσο προμηθευτής της νοτιοαφρικάνικης αγοράς παραμένει, διαχρονικά, η Ν. 

Ζηλανδία (με μείωση μεριδίων αγοράς), ενώ έπεται η Ιταλία (με αύξηση μεριδίων αγοράς),(βλ. 

παρακάτω σχετ. πίνακα). 
 

 

Κυριότερες χώρες εξαγωγής ακτινιδίων στη Νοτ. Αφρική 

Έτη 

Ν. Ζηλανδία 

(αξία σε εκατ. €) / 

(μερίδιο αγοράς) 

Ιταλία 

(αξία σε εκατ. €) / 

(μερίδιο αγοράς) 

Ελλάδα 

(αξία σε χιλ. €) /  

(μερίδιο αγοράς) 

2012 3,44 / 65,4% - 169 / 3,2% 

2013 2,94 / 58,3% 0,30 / 6,1% 792 / 15,6% 

2014 2,21 / 64,6% 0,70 / 20,5% 245 / 7,1% 

2015 2,52 / 60,3% 1,23 / 29,4% 231 / 5,5% 

2016 2,15 / 58,5% 1,17 / 32,1% 286 / 7,7% 

    Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Νοτ. Αφρικής           Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Γιοχάνεσμπουργκ 

 

  Η παρουσία ελληνικών ακτινιδίων στη νοτιοαφρικανική αγορά πιστεύουμε ότι δημιουργεί το 

κατάλληλο εμπορικό περιβάλλον εξοικείωσης των καταναλωτών και εμπορικών επιχειρήσεων με 

προϊόντα και ειδικότερα φρούτα ελληνικής προέλευσης, αποτελώντας εφαλτήριο, υπό κατάλληλες 

προϋποθέσεις, για την εξαγωγή και άλλων ελληνικών φρέσκων φρούτων. 

 

  Ήδη βρίσκονται στο στάδιο της αξιολόγησης και έγκρισης, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του 

Υπουργείου Γεωργίας, Δασοκομίας και Αλιείας της Νοτ. Αφρικής, αντίστοιχα φυτο-υγειονομικά 

πιστοποιητικά για κεράσια, επιτραπέζια σταφύλια και δαμάσκηνα.  

 

 


