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Απολογισμός διαδικτυακής θεματικής εκδήλωσης για τα ελληνικά τρόφιμα 

 

Στις 14 Οκτωβρίου τ.έ. το Γραφείο ΟΕΥ Μονάχου, σε συνεργασία με το Δίκτυο 

ελλήνων επιχειρηματιών και στελεχών επιχειρήσεων (Hellenic Network of Business 

Executives of Bavaria), διοργάνωσε διαδικτυακή θεματική εκδήλωση με αντικείμενο 

«Βελτίωση της πρόσβασης ελληνικών αγροτικών προϊόντων και τροφίμων στη 

βαυαρική αγορά». 

Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η άμεση και σφαιρική ενημέρωση των εξαγωγικών μας 

επιχειρήσεων και των ενδιαφερομένων φορέων για τις δυνατότητες βελτίωσης της 

πρόσβασης και διεύρυνσης του μεριδίου των προϊόντων μας στη γερμανική αγορά. 

Παράλληλα, η εν λόγω πρωτοβουλία αποτέλεσε εφαλτήριο για νέες επιχειρηματικές 

συνέργειες και περαιτέρω δράσεις δικτύωσης και ανάπτυξης εμπορικών συνεργασιών. 

Την εκδήλωση παρακολούθησαν μέσω της πλατφόρμας Zoom εβδομήντα ακροατές, 

ενώ περίπου 220 ενδιαφερόμενοι την παρακολούθησαν σε ζωντανή μετάδοση, εν μέρει ή 

στο σύνολο της, από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Δικτύου ελλήνων επιχειρηματιών 

και στελεχών επιχειρήσεων  (HNBEB). 

Αναλυτικότερα, η εκδήλωση ξεκίνησε με ομιλία του Υπουργού Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σ. Λιβανού, ο οποίος αναφέρθηκε στις θετικές επιδόσεις των 

εξαγωγών αγροτικών μας προϊόντων και τροφίμων στην αγορά της Βαυαρίας, η οποία 

αποτελεί τον μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο της Ελλάδας μεταξύ των 16 ομόσπονδων 

κρατιδίων της Γερμανίας. Οι επιδόσεις αυτές οφείλονται, όπως υπογράμμισε, στην υψηλή 

ποιότητα των προϊόντων μας, τα οποία ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές υγιεινής και 

ασφαλείς και ικανοποιούν στα αυστηρά ποιοτικά πρότυπα της γερμανικής αγοράς. Όπως 

χαρακτηριστικά ανέφερε: «Έχουμε την τύχη σαν χώρα να διαθέτουμε εξαιρετικά προϊόντα υψηλής 

διατροφικής αξίας και ποιότητας. Η ελληνική διατροφή αποτελεί πρότυπο υγιεινής διατροφής και τα 

παραδοσιακά ελληνικά τρόφιμα είναι ιδιαίτερα ελκυστικά από την άποψη οργανοληπτικών 

χαρακτηριστικών. Στόχος μας είναι αυτά τα προϊόντα να αποτελέσουν ένα  σπουδαίο brand μοναδικής 

αξίας και παγκόσμιας προβολής και να δημιουργήσουν σημαντικές επενδυτικές και επιχειρηματικές 

ευκαιρίες». Τέλος ο κ. Υπουργός τόνισε, ότι προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα και η 

ασφάλεια των ελληνικών προϊόντων, ώστε να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των διεθνών 

αγορών, το ΥΠΑΑΤ και οι υπηρεσίες του θα είναι αμείλικτοι, επιβάλλοντας πρόστιμα και 

αυστηρές κυρώσεις σε παραβάτες και θα καταστείλει κάθε είδους παρανομίες και 

παρατυπίες, ειδικά όταν διακυβεύεται η εικόνα της χώρας μας. 
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Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυναν ο Β. Γούναρης, Πρόεδρος επιτροπής 

αγροτικής οικονομίας, Β’ Αντιπρόεδρος Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού 

Επιμελητηρίου και Διευθύνων Σύμβουλος της BASF Ελλάς ΑΒΕΕ, ο Γενικός Πρόξενος της 

Ελλάδας στο Μόναχο Δρ. Β. Γκουλούσης, και ο Θ. Λουπεγίδης, εκπρόσωπος Συντονιστικής 

Επιτροπής Δικτύου Ελλήνων Επιχειρηματιών και Στελεχών Επιχειρήσεων (ΗΝΒΕΒ). 

Από τους ανωτέρω χαιρετισμούς συγκρατούμε την παρέμβαση του Β΄ Αντιπροέδρου 

κ. Β. Γούναρη, ο οποίος αναφέρθηκε στη σημαντική αύξηση των εξαγωγών ελληνικών 

αγροτικών προϊόντων και τροφίμων στη Γερμανία εν μέσω πανδημίας και επεσήμανε τα 

μεγάλα βήματα που έχει πραγματοποιήσει τα τελευταία έτη ο ελληνικός πρωτογενής 

τομέας, ιδιαίτερα, ως προς την ποιότητα και την τυποποίηση των προϊόντων. Υπογράμμισε, 

ωστόσο, την απουσία οικονομιών κλίμακας τόσο σε επίπεδο παραγωγών όσο και 

τυποποιητών / εξαγωγέων καθώς και την ανάγκη ενδυνάμωσης των συνεταιριστικών 

οργανώσεων. 

Αναφέρθηκε επίσης στον τρέχοντα προγραμματισμό του Επιμελητήριου αναφορικά 

με τη διοργάνωση τον Νοέμβριο τ.έ. επιχειρηματικής αποστολής γερμανών εισαγωγέων και 

διανομέων ιχθυηρών στο Μεσολόγγι και συνεδρίου με θέμα «από την καλλιέργεια στην 

ένδυση». Επεσήμανε επίσης τη συμμετοχή του Επιμελητηρίου με ομαδικά περίπτερα στις 

εκθέσεις Fruit Logistica 2022 και Grüne Woche Berlin καθώς και την έκθεση Food & Life 

Munich 2021. Τέλος, σημείωσε ότι τα μέλη της επιτροπής αγροτικής οικονομίας του 

Επιμελητηρίου εκπονούν εγχειρίδιο – οδηγό για τις εξαγωγές αγροδιατροφικών προϊόντων, 

το οποίο θα παρουσιαστεί στην έκθεση Agrotica, κάλεσε δε τους ομιλητές της εκδήλωσης να 

συμβάλλουν σε αυτήν την προσπάθεια. 

Ακολούθως η εκδήλωση συνεχίστηκε με εισήγηση του υπογράφοντος του Γραφείου 

ΟΕΥ Μονάχου Δρ. Ν. Μπελιά με θέμα τις προοπτικές των ελληνικών εξαγωγών τροφίμων 

και αγροτικών προϊόντων στη Νότια Γερμανία. 

Στη συνέχεια της εκδήλωσης, την οποία συντόνισε ο εκπρόσωπος του Δικτύου 

ελλήνων επιχειρηματιών, Θ. Λουπεγίδης, έλαβαν χώρα, σε πέντε επιμέρους θεματικές 

ενότητες παρεμβάσεις ορισμένων από τους σημαντικότερους επιχειρηματικούς παράγοντες 

ανά τομέα και κλάδο δραστηριότητας, οι οποίοι ανέλυσαν τις ιδιαιτερότητες της αγοράς 

και τις συνθήκες ανταγωνισμού, τις δυσκολίες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και 

διατύπωσαν προτάσεις για τη βελτίωση της πρόσβασης των προϊόντων μας στην εδώ αγορά. 

Στη συνέχεια ακολούθησε ανοιχτή συζήτηση επί τη βάσει ερωτήσεων που υποβλήθηκαν 

στους ομιλητές από τους συμμετέχοντες στην εκδήλωση. 
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Από τις παρεμβάσεις των ομιλητών, συγκρατούμε, ιδιαίτερα, τα εξής: 

Ο κ. B. Jordan αναφέρθηκε στα υψηλής ποιότητας και αναγνωρισιμότητας ελληνικά 

ΠΟΠ προϊόντα, τα οποία συγκεντρώνουν τις προτιμήσεις των καταναλωτών στη γερμανική 

αγορά και υπογράμμισε ότι τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα έγκεινται στην 

αυθεντικότητα, ποιότητα και μοναδικότητά τους και όχι στην προσφερόμενη τιμή τους. 

Υπεραμύνθηκε, δε, της άποψης, ότι οι έλληνες παραγωγοί σε καμία περίπτωση δεν θα 

πρέπει να κάνουν «εκπτώσεις» στα άριστα ποιοτικά χαρακτηριστικά των προϊόντων τους, 

προκειμένου να μειώσουν τις τιμές πώλησης. Ειδικότερα ως προς τη φέτα, επεσήμανε ότι η 

εταιρεία του κατάφερε να τοποθετήσει σε μεγάλο γερμανικό όμιλο super market φέτα 

Μυτιλήνης, ωστόσο απώλεσε περί τα 3.000 σημεία πώλησης, καθώς δεν ανταποκρίθηκε στις 

πιέσεις του ομίλου για μείωση τιμών κατά 30-40% στο επίπεδο άλλων ανταγωνιστών του 

κατά το περασμένο έτος, εξέλιξη που την αποδίδει στην κυκλοφορία νοθευμένης με 

αγελαδινό γάλα φέτας. 

Ο Δρ. Β. Μελαδίνης επεσήμανε ότι έχουν δαπανηθεί την τελευταία δεκαετία πολλά 

χρήματα για την προώθηση των ελληνικών οίνων στις αγορές του εξωτερικού, χωρίς ωστόσο 

τα επιθυμητά αποτελέσματα και υπογράμμισε την ανάγκη εκπόνησης από την πολιτεία σε 

αγαστή συνεργασία με τους παραγωγούς ενός μακροπρόθεσμου ολιστικού σχεδίου 

ανάπτυξης των εξαγωγών μας. Υπογράμμισε επίσης τον καταλυτικό ρόλο που έχει η βαθιά 

γνώση και κατανόηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του οίνου στην προώθησή του 

καθώς και την ανάγκη «δίκαιης» και ορθολογικής, σε σωστή δηλαδή αναλογία, 

τιμολόγησης των οίνων, από τον παραγωγό έως και την τελική τιμή που προσφέρεται στον 

καταναλωτή. 

Ο κ. Δ. Κρεμενόπουλος υπογράμμισε την αδυναμία των περισσοτέρων εκ των 

ελλήνων παραγωγών και εξαγωγέων, λόγω του μικρού τους μεγέθους, να διακινούν τις 

μεγάλες ποσότητες φρέσκων φρούτων και λαχανικών που ζητούνται από τους 

χονδρέμπορους και τις μεγάλες αλυσίδες στη γερμανική αγορά. Ακόμη και εάν καταφέρουν 

τελικά να συνεργαστούν, παρατηρούνται δυσχέρειες στην ικανοποίηση των παραγγελιών, 

εντός των προβλεπόμενων από τα συμβόλαια προθεσμιών και επί ποινή χρηματικών 

προστίμων. 

Όπως τόνισε ο κ. Κρεμενόπουλος, οι μικροί παραγωγοί θα πρέπει να συνεταιριστούν 

με τους λίγους υφιστάμενους μεγάλους τυποποιητές και εξαγωγείς αγροτικών προϊόντων 

στην Ελλάδα, δημιουργώντας έτσι μεγάλες εταιρείες, οι οποίες να είναι σε θέση να 

ανταποκρίνονται στις ζητούμενες ποσότητες και στις διακυμάνσεις των τιμών της αγοράς. 
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Ο κ. Ν. Παγουλάτος αναφέρθηκε στην αξιόλογη αύξηση των πωλήσεων των super 

markets στη Γερμανία λόγω της πανδημίας και σημείωσε ότι η παρούσα συγκυρία αποτελεί, 

υπό τις κατάλληλες προϋποθέσεις, ευκαιρία για αρκετούς έλληνες παραγωγούς. 

Συγκεκριμένα θα πρέπει οι ελλήνες παραγωγοί να διερευνήσουν ποια προϊόντα είναι ήδη 

τοποθετημένα στα ράφια των γερμανικών super markets και ποιες είναι οι διατροφικές και 

γευστικές συνήθειες των γερμανών καταναλωτών, προκειμένου να διαπιστώσουν εάν τα 

προϊόντα τους ανταποκρίνονται στις καταναλωτικές προτιμήσεις του γερμανικού 

καταναλωτικού κοινού. Ακολούθως να προσαρμόσουν τις συσκευασίες των προϊόντων τους 

σε μικρότερα μεγέθη, δεδομένου ότι το σύνηθες πλέον στη Γερμανία είναι οι ολιγομελείς και 

οι μονογονεϊκές οικογένειες, ενώ οι γερμανοί καταναλωτές συνηθίζουν να αγοράζουν τα 

απολύτως απαραίτητα για την κατανάλωση τους κάθε εβδομάδα. Τέλος, να λάβουν υπόψη 

ότι η γερμανική αγορά είναι μία άκρως ανταγωνιστική αγορά, και ως εκ τούτου θα πρέπει 

να προσαρμόσουν ανάλογα τις τιμές τους. 

Η κα Κ. Bouman Γιαννούτσου αναφέρθηκε στους παράγοντες που θα πρέπει να 

λάβουν υπόψη οι έλληνες εξαγωγείς, προκειμένου να αυξήσουν τα μερίδια τους στις αγορές 

του εξωτερικού, όπως μεταξύ άλλων η πιστοποίηση των προϊόντων και η ανάδειξη των 

ποιοτικών χαρακτηριστικών, της ταυτότητας και της προέλευσης τους καθώς και η 

απαραίτητη ευελιξία όσον αφορά στο μέγεθος της συσκευασίας. Επιπρόσθετα, σημαντική 

παράμετρος είναι η συστηματική παρουσία σε κλαδικές εκθέσεις, αρχικά σε τοπικό επίπεδο 

και ακολούθως σε διεθνείς εκθέσεις. Τέλος, υπογράμμισε τη σημασία μιας εκτεταμένης 

έρευνας όσον αφορά την καταναλωτική κουλτούρα και τις διατροφικές συνήθειες της 

αγοράς στόχου. 

Ο κ. Κ. Μπαμπούλης αναφέρθηκε στην παρέμβαση του εκτενώς στα ιχθυηρά και 

επεσήμανε ότι τα τελευταία έτη φθίνει η ποιότητα των ελληνικών ιχθυηρών 

υδατοκαλλιέργειας. Υπογράμμισε δε τα υψηλά αεροπορικά μεταφορικά κόστη φρέσκων 

ιχθυηρών (περίπου 4,5 ευρώ / μικτό κιλό) από Ελλάδα και σημείωσε τον έντονο 

ανταγωνισμό ως προς τις τιμές των ιχθυηρών από Τουρκία, εν μέρει και λόγω της πολιτικής 

επιδοτήσεων του συγκεκριμένου κλάδου της γείτονας χώρας. 

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να παρακολουθήσουν τη 

μαγνητοσκοπημένη εκδήλωση στον ακόλουθο σύνδεσμο. 
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