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Ελληνική συμμετοχή σε Διεθνή Έκθεση Βιολογικών Προϊόντων MENOPE 2021 (Ντουμπάι 6-8.12.2021) 

Το διάστημα 6-8.12.2021 πραγματοποιήθηκε στο Ντουμπάι η 17η Διεθνής Έκθεση Middle East 

Natural&Organic Expo 2020, η μεγαλύτερη έκθεση στην ευρύτερη περιοχή Μέσης Ανατολής και Βορείου Αφρικής 

στον κλάδο των βιολογικών προϊόντων και προϊόντων φυσικής προέλευσης. Εν λόγω Έκθεση πραγματοποιείται 

ετησίως, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κλιματικής Αλλαγής και Περιβάλλοντος των ΗΑΕ και την υποστήριξη 

της Διεθνούς Ομοσπονδίας Κινημάτων Βιολογικής Γεωργίας (IFOAM). Στη φετινή διοργάνωση συμμετείχαν άνω 

των 200 Εκθέτες, έναντι υποτονικής παρουσίας κατά την περυσινή διοργάνωση, λόγω πανδημίας.   

Η Ελλάδα συμμετείχε με 7 Εκθέτες (έναντι μηδενικής παρουσίας το 2020 και 6 εκθετών το 2019), υπό την  

οργανωτική μέριμνα ιδιωτικής εταιρείας διοργάνωσης συμμετοχών σε Εκθέσεις, RECO. Εξ αυτών: 

- μία εταιρεία συμμετείχε με περίπτερο, με την υποστήριξη  του Enterprise Greece. 

- 4 εταιρείες συμμετείχαν με κοινό περίπτερο, με την υποστήριξη της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Σε 

αποστολή περιφέρειας συμμετείχε Εμπορικό Επιμελητήριο Ζακύνθου και Ενιαίος Αγροτικός Συνεταιρισμό 

Ζακύνθου. Την περιφέρεια Ιονίων Νήσων και Εμπορικό Επιμελητήριο εκπροσώπησαν αντίστοιχα ο Δ/ντης 

Τουρισμού κ.Κλαουδάτος και ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου κ.Κότης.  

-2 συμμετοχές ελληνικών φορέων υλοποίησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων προώθησης αγροτικών 

προϊόντων στα ΗΑΕ. Ειδικότερα: 

Α. Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Bee-Honey, με επικεφαλής φορέα την βουλγάρικη BULGARIAN ORGANIC 

FOODS LTD-BOF και συντονιστή τον Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό Θάσου. Διανομή φυλλαδίων Προγράμματος, 

παρουσίαση εκθεμάτων, συμμετοχή σε περίπτερο μελών και εκπροσώπων ανωτέρω Συνεταιρισμών. 

Β. Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα European Treasures με επικεφαλής φορείς τον Αναγκαστικό Συνεταιρισμό 

Κροκοπαραγωγών Κοζάνης και τον Ρουμανικό Συνεταιρισμό Somnipex Serv Com SRL. Τον  Αναγκαστικό 

Συνεταιρισμό Κροκοπαραγωγών Κοζάνης εκπροσώπησε ο Υπεύθυνος Εξαγωγών, κ.Κωνσταντίνος Κατσικαρώνης.  

Κατά φετινή διοργάνωση παρουσιάσθηκαν: ελαιόλαδα (Aristeon, Logothetis, Petromilos, Theseus EVOO), 

ζαχαρώδη σνάκ (Lazaris), μέλι (Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Θάσου), κρόκος Κοζάνης (Αναγκαστικό 

Συνεταιρισμό Κροκοπαραγωγών Κοζάνης).  

Κατά επίσκεψή μας σε περίπτερα Ελλήνων Εκθετών και την αναλυτική ενημέρωσή μας για τη 

δραστηριότητα και τα προϊόντα τους, παρεσχέθησαν από πλευράς μας εξατομικευμένες πληροφορίες για την εδώ 

αγορά, σε συνέχεια προηγούμενης αποστολής ειδικού ενημερωτικού υλικού και καταλόγων εταιρειών του κλάδου 

βιολογικών τροφίμων. Σημειώνουμε, εξάλλου, ότι ορισμένες ελληνικές εταιρείες έχουν ήδη αναπτύξει 

επαφές/συνεργασίες με εισαγωγείς και διανομείς ή εξετάζουν την αυτόνομη είσοδό τους στην αγορά. Σε αυτό το 

πλαίσιο, το Γραφείο μας παρέχει συστηματική ενημέρωση αναφορικά με το εισαγωγικό καθεστώς και πιστοποίηση 

τροφίμων, δεδομένου ότι οι απαιτήσεις της νομοθεσίας των ΗΑΕ διαφοροποιούνται από αυτές της ΕΕ ή ακόμη και 

των γειτονικών αραβικών κρατών.  

Έλληνες εκθέτες αναφέρουν ικανοποίηση από συμμετοχή τους σε Έκθεση, δεδομένων των συνθηκών, 

χάρις στην προσέλευση περισσότερο ποιοτικών και στοχευμένων επισκεπτών, σε σύγκριση με προηγούμενα έτη. 

Από επαφές μας με Έλληνες Εκθέτες και παράγοντες εδώ αγοράς συγκρατείται ο προβληματισμός για το καθεστώς 

πιστοποίησης χαλάλ ελληνικών προϊόντων,  η έντονα ανταγωνιστική εμιρατινή αγορά ως προς την τιμή, καθώς και 

το περιθώριο στην αγορά για διαφοροποιημένα, delicatessen και ποιοτικά προϊόντα τροφίμων. Υπενθυμίζεται, 

εξάλλου, ότι, στην παρούσα συγκυρία, η ελληνική γαστρονομία θεωρείται τάση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.  

 

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

