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Πραγματοποιήθηκε στο Βερολίνο, κατά το χρονικό διάστημα 8 έως 10 Φεβρουαρίου 2023 – για 

δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με φυσική παρουσία –  η κορυφαία σε παγκόσμιο επίπεδο για τον 

κλάδο των νωπών οπωροκηπευτικών Διεθνής Έκθεση ‘Fruit Logistica’. 

Στη φετινή διοργάνωση συμμετείχαν 2.650 εκθέτες (2022: 2000, 2020: πλέον των 3.000) από 92 

χώρες, ενώ ο αριθμός των εμπορικών επισκεπτών ανήλθε σε 63.470 (2022: 40.000) από 140 

χώρες. Σύμφωνα με έρευνα των διοργανωτών μεταξύ των εκθετών και εμπορικών επισκεπτών, το 

40% συνήψαν επιχειρηματικές συμφωνίες κατά τη διάρκεια της Έκθεσης. 9 στους 10 ερωτηθέντες 

αναμένουν ότι θα υπάρξει ικανοποιητική συνέχεια των επαφών που είχαν το τριήμερο της Fruit 

Logistica. Κατά συνέπεια, το 90% των συμμετεχόντων θα συνιστούσε την Fruit Logistica στο 

επιχειρηματικό τους περιβάλλον και ένα εξίσου υψηλό ποσοστό σχεδιάζει να συμμετάσχει εκ νέου 

στην Έκθεση του χρόνου. Οι εμπορικοί επισκέπτες έμειναν, επίσης, ικανοποιημένοι από το υψηλό 

επίπεδο επιχειρηματικής δραστηριότητας: πάνω από το 80% ήταν σε θέση να κάνουν νέες 

επιχειρηματικές επαφές και περίπου 1 στους 3 συνήψε επιχειρηματικές συμφωνίες κατά τη 

διάρκεια της φετινής Έκθεσης. Συνολικά, οι εμπορικοί επισκέπτες εξάγουν πολύ θετικά 

συμπεράσματα: 9 στους 10 ερωτηθέντες εξέφρασαν τη συνολική θετική τους εντύπωση, θα 

συνιστούσαν την εκδήλωση σε συναδέλφους ή επιχειρηματικούς συνεργάτες και επίσης θα 

προσέρχονταν ξανά στο Βερολίνο για την επόμενη Fruit Logistica 2024. 

Τα εθνικά περίπτερα ήταν 40, ενώ τη μεγαλύτερη παρουσία είχε η Ισπανία με 279 εκθέτες σε 

11.000 τ.μ. Ο πλήρης κατάλογος των Εμπορικών Εκθετών βρίσκεται ανηρτημένος στην ηλ. 

διεύθυνση https://www.fruitlogistica.com/en/trade-visitors/exhibitor-search/#/. Ο αυξημένος 

αριθμός εμπορικών εκθετών και επισκεπτών σε σύγκριση με πέρυσι αντικατοπτρίζει τη σταδιακή 

επάνοδο της αγοράς και των επιχειρήσεων σε ρυθμούς κανονικότητας, μετά τη δύσκολη και μακρά 

περίοδο της πανδημικής κρίσης. 

Την Έκθεση επισκέφθηκε στις 08.02 ο γ/ Υπουργός Τροφίμων και Γεωργίας, C. Özdemir, ενώ στο 

πλαίσιο της Fruit Logistica απονεμήθηκαν τα ετήσια βραβεία καινοτομίας: τα 1ο βραβείο στη 

γ/εταιρεία φρούτων / λαχανικών Rijk Zwaan για το brand tatayoyo (αφορά σε πιπεριές της 

ποικιλίας mitayo, που εξέλιξαν καλλιεργητές της εταιρείας), το  2ο βραβείο στην ολλανδική 

Syngenta Seeds για το προϊόν της IDEL Melons και το 3ο βραβείο στην ισπανική Anecoop S. 

Coop. για το προϊόν της Brocomole Y si? de bouquet, ένα συνδυασμό μπρόκολου και αβοκάντο. Η 

έμφαση της φετινής Έκθεσης στην καινοτομία και τους σύγχρονους τρόπους αγροκαλλιέργειας 

επιβεβαιώνεται από τη διοργάνωση ειδικής εκδήλωσης στις 10.02 με τίτλο “Disrupt Agriculture” 

στο πλαίσιο της 4ης “Fruit Logistica Start-Up Day”. Κατά τη διάρκεια της “Disrupt Agriculture” 

20 καινοτόμες νεοφυείς επιχειρήσεις από 13 χώρες (Αργεντινή, Αυστραλία, Γερμανία, Ην. 

https://www.fruitlogistica.com/en/trade-visitors/exhibitor-search/#/


Βασίλειο, ΗΠΑ, Ισραήλ, Ιταλία, Μογγολία, Νορβηγία, Ολλανδία, Περού, Σερβία, Τουρκία) 

παρουσίασαν τις αγροτεχνολογίες που αναπτύσσουν και εξελίσσουν. 

Η Ελλάδα συμμετείχε στη ‘Fruit Logistica 2022’, με 95 εκθέτες (2022:63, 2020: 82): επιχειρήσεις, 

συλλογικούς φορείς και Περιφέρειες. Η πλειοψηφία των εκθετών αυτών εντάχθηκε σε συλλογικά 

περίπτερα, υπό την οργανωτική ευθύνη και τον συντονισμό: (α) της ‘Enterprise Greece Α.Ε.’ (16 

ελληνικές επιχειρήσεις, καθώς και ο Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας ΑΕ), (β) της 

‘Great – Trade Exhibitions and Exports’ (26 ελληνικές επιχειρήσεις και αγροτικοί συνεταιρισμοί, 

καθώς και οι Περιφέρειες: Ηπείρου, Κεντρικής Μακεδονίας και Κρήτης), (γ) της ‘Promo Solution’ 

(Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Δυτικής Ελλάδος, Θεσσαλίας και 18 

συνεταιρισμοί / εταιρείες των περιοχών αυτών). Οι Έλληνες εκθέτες, κατά τη διάρκεια της 

τριήμερης Έκθεσης, είχαν την ευκαιρία να προβάλουν οπωροκηπευτικά προϊόντα, υλικά 

συσκευασίας κ.α., καθώς και να πραγματοποιήσουν εποικοδομητικό κύκλο επαφών με τους 

εμπορικούς επισκέπτες, οποίες ως πληροφορηθήκαμε κατέληξαν και σε επιχειρηματικές 

συμφωνίες.  

Το Γραφείο ΟΕΥ υποστήριξε τη συμμετοχή των ελληνικών επιχειρήσεων: (α) μέσω αποστολής 

στατιστικών και άλλων στοιχείων για την αγορά της Γερμανίας, καθώς και χρήσιμων 

πληροφοριών για την προετοιμασία των περιπτέρων τους, σε συμμετέχοντες εκθέτες (β) σύνταξης 

επικαιροποιημένης έρευνας για την αγορά νωπών φρούτων και λαχανικών στη Γερμανία, η οποία 

απεστάλη, μεταξύ άλλων, στους ως άνω οργανωτικά υπεύθυνους των ελληνικών συλλογικών 

περιπτέρων. Παράλληλα ο υπογράφων και ο κ. Ιωάννης Μαρούτσος, Γραμμ. ΟΕΥ Α΄, 

επισκέφθηκαν τα συλλογικά περίπτερα των Ελλήνων Εκθετών, όπου είχαμε την ευκαιρία να 

συζητήσουμε διεξοδικά για την στρατηγική που θα πρέπει να εφαρμόσουν οι ελληνικές 

επιχειρήσεις προκειμένου αυξήσουν τη παρουσία τους στην γ/αγορά φρέσκων φρούτων και 

λαχανικών και αντιμετωπίσουν τον συνεχή και έντονο ανταγωνισμό από ομοειδή προϊόντα άλλων 

χωρών. Επίσης διαπιστώσαμε ότι οι περισσότερες των επιχειρήσεων εξάγουν ήδη σημαντικές 

ποσότητες φρέσκων φρούτων και λαχανικών και έχουν υιοθετήσει νέες σύγχρονες μεθόδους 

ανάπτυξης των εξαγωγών τους, οι οποίες βρίσκονται σε άμεση εξάρτηση με τον υψηλό 

επαγγελματισμό τους και την φερεγγυότητα που διαθέτουν. 

Επίσης, το Γραφείο μας συμμετείχε σε δύο ενημερωτικές εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν επί 

τη ευκαιρία της Fruit Logistica υπό την οργανωτική ευθύνη της Novacert για την προώθηση των 

ελληνικών οπωροκηπευτικών: (α) η πρώτη με το διακριτικό τίτλο EU F&V Consumption 

(https://asparaguskiwi.eu/) για την προβολή των προϊόντων (ακτινιδίων και σπαραγγιών) του 

Αγροτικού Συνεταιρισμού Νεάπολης Αγρινίου με κεντρικό ομιλητή τον Δρ. Σπυρίδωνα Μάμαλη, 

Πρόεδρο του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου, και (β) η δεύτερη με το διακριτικό τίτλο Mediterranean 

Combo (https://www.mediterraneancombo.eu/) για την προβολή των προϊόντων (κηπευτικών) των 

Αγροτικών Συνεταιρισμών Α.Σ. Ανατολή, Α.Σ. Τυμπακίου,  Α.Σ. Νότος, Α.Σ. Κουντούρας, Ο.Π. 

«Τα Φαλάσαρνα» - Κομπογεννητάκης & ΣΙΑ Ο.Ε., Α.Σ. Ψαρής, Α.Σ. Κάμιρος – Κρητικό 

Περιβόλι από την Ελλάδα και των προϊόντων (λωτών) του Asociación Española del Kaki από την 

Ισπανία.  Στο πλαίσιο των εν λόγω εκδηλώσεων ο υπογράφων απηύθηνε σύντομους χαιρετισμούς, 

ενώ έλαβαν χώρα δύο επιδείξεις δημοφιλούς σεφ εστιασμένες στη γαστρονομική ανάδειξη των 

γευστικών ελληνικών οπωροκηπευτικών.  

Από πλευράς μας, κρίνουμε τη συμμετοχή της χώρας μας άκρως επιτυχημένη, με δεδομένη την 

αύξηση των Ελλήνων Εκθετών (σε επίπεδα μάλιστα υψηλότερα και από το 2020) και την 

https://asparaguskiwi.eu/
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ικανοποίηση που αυτοί μας εξέφρασαν, κατά τη διάρκεια προσωπικών επαφών μαζί τους, για τον 

αριθμό και το επίπεδο των επαφών, που είχαν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν, καθώς και για 

τους εκθεσιακούς χώρους, που εξασφάλισαν φέτος οι οργανωτικά υπεύθυνοι των ελληνικών 

συλλογικών περιπτέρων. 

Η ως άνω επιτυχημένη ελληνική παρουσία έρχεται σε συνέχεια της διετούς πανδημικής κρίσης, 

κατά τη διάρκεια της οποίας τα ελληνικά οπωροκηπευτικά επέδειξαν ιδιαίτερη ανθεκτικότητα και 

επιβεβαίωσαν την υψηλή ποιότητα και το άκρως ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα στη γερμανική 

αγορά, στο πλαίσιο μάλιστα των νέων υψηλών απαιτήσεων βιωσιμότητας και φιλικών προς το 

περιβάλλων / βιολογικών μεθόδων καλλιέργειας. Άλλωστε ο διεθνής χαρακτήρας της Fruit 

Logistica και οι πολυάριθμες παράλληλες εκδηλώσεις, όπου παραδοσιακά παρουσιάζονται 

καινοτόμες επιχειρηματικές προσεγγίσεις στον αγροδιατροφικό τομέα αποτελούν μίας πρώτης 

τάξεως ευκαιρία για τη συντονισμένη συμμετοχή των Ελλήνων Εκθετών.  

 


