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                      Πέμπτη 9 Μαΐου 2019 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Wine & Currant Marketing Forum 

Ανοίγουμε δρόμους για τα ελληνικά αγροτικά προϊόντα στη γερμανική αγορά 

 
Οι Έλληνες επιχειρηματίες -παραγωγοί οίνου και σταφίδας- συναντούν τους 
Γερμανούς εισαγωγείς στο Wine & Currant Marketing Forum, που διοργανώνεται 
σήμερα 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Domotel Kastri από το Ελληνογερμανικό Εμπορικό 
και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, την εταιρεία –μέλος του BASF Ελλάς ΑΒΕΕ και την 
Τράπεζα Πειραιώς, και τελεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων. 
 
Η προώθηση της ελληνογερμανικής συνεργασίας στον αγροδιατροφικό τομέα, καθώς 
και το κλείσιμο συνεργασιών μεταξύ γερμανικών εισαγωγικών εταιρειών και Ελλήνων 
παραγωγών αποτελούν τον κεντρικό στόχο της εκδήλωσης, κατά τη διάρκεια της 
οποίας πραγματοποιούνται πάνω από 90 B2B συναντήσεις μεταξύ γερμανικών 
εισαγωγικών εταιρειών και ελληνικών επιχειρήσεων παραγωγής κρασιού και 
σταφίδας, που επιλέχθηκαν από τις γερμανικές εταιρείες.   
 
Τη σημαντική αυτή πρωτοβουλία εκθείασε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων, κ. Βασίλης Κόκκαλης τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι: «Με 
πρωτοβουλίες όπως το Φόρουμ δίδεται μια μοναδική ευκαιρία συνεργασίας ανάμεσα 
στις γερμανικές εισαγωγικές εταιρείες και τους Έλληνες παραγωγούς. Με αυτό τον 
τρόπο σφυρηλατείται η πραγματική εξωστρέφεια του πρωτογενούς τομέα στην 
Ελλάδα, ενώ παράλληλα βαθαίνουν οι σχέσεις μεταξύ των χωρών μας και μπαίνουν 
μικρά αλλά ανθεκτικά λιθαράκια στην οικοδόμηση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Με 
τη μείωση στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στο Κρασί, τη στήριξη των παραγωγών 
μέσα από ειδικά σχεδιασμένα Μέτρα και τη ρύθμιση χρόνιων ζητημάτων, όπως η 
επικαιροποίηση του Εθνικού Καταλόγου Ποικιλιών, στηρίζουμε την ελληνική 
αμπελουργία και δημιουργούμε τις προϋποθέσεις στους νέους ανθρώπους υψηλού 
μορφωτικού επιπέδου, οι οποίοι αποτελούν το σύγχρονο ζωντανό ψηφιδωτό του 
ελληνικού terroir, να αναδείξουν τη μοναδική γεύση και το ονειρικό μπουκέτο των 
αρωμάτων του ελληνικού οίνου στους πιο απαιτητικούς ουρανίσκους της υφηλίου».  
  
Ο Επιτετραμμένος της Πρεσβείας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της 
Γερμανίας, κ. Marc Bogdahn, δήλωσε από την πλευρά του: «Όπως και τα 
προηγούμενα χρόνια, έτσι και το 2018 η Γερμανία υπήρξε ο σημαντικότερος εμπορικός 
εταίρος της Ελλάδας. Είμαστε περήφανοι γι’ αυτό. Στον γεωργοεπισιτιστικό τομέα και 
στον τομέα της επεξεργασίας τροφίμων υπάρχει μεγάλο δυναμικό επενδύσεων και για 
τις γερμανικές επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται για την Ελλάδα. Στις αυξανόμενες 
ελληνικές εξαγωγές προς τη Γερμανία, τα τρόφιμα αλλά και ο ελληνικός οίνος 
διαδραματίζουν ήδη σημαντικό ρόλο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ελληνογερμανικό 
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Βιομηχανικό και Εμπορικό Επιμελητήριο, την εταιρία BASF, την Τράπεζα Πειραιώς και 
φυσικά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη σημαντική τους 
πρωτοβουλία προκειμένου να λάβει χώρα η σημερινή εκδήλωση, που θα συμβάλλει 
στην περαιτέρω εμβάθυνση των οικονομικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών μας». 
  
Η Γερμανία παραμένει δεύτερος πιο σημαντικός εθνικός εξαγωγικός στόχος για τους 
Έλληνες Παραγωγούς, όπως επισήμανε ο Πρόεδρος του Ελληνογερμανικού 
Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, κ. Μιχάλης Μαΐλλης αναφέροντας 
ότι: «Η αξία των ελληνικών εξαγωγών προς τη γερμανική αγορά φθάνει  στα 2,15 δισ. 
ευρώ από 2,06 δισ. ευρώ πριν από ένα χρόνο. Πιστεύοντας στην αξία των ανθρώπων, 
αλλά και στα δώρα, που η φύση έχει δώσει απλόχερα στην Ελλάδα, πρέπει να 
εργαστούμε, ώστε να χτίσουμε ετικέτες με ισχυρή αναγνωρισιμότητα και ταυτότητα. 
Παράλληλα, θα πρέπει να αναπτύξουμε στέρεες συνεργασίες, να ανοίξουμε αγορές, 
τονώνοντας περαιτέρω τις ελληνικές εξαγωγές». 
 
Στην ανάγκη εκσυγχρονισμού του αγροδιατροφικού τομέα εστίασε ο Αναπληρωτής 
Γενικός Διευθυντής Αγροτικού Τομέα της Τράπεζας Πειραιώς, κ. Αλκιβιάδης 
Αλεξάνδρου σημειώνοντας ότι: «Η ανάπτυξη του ελληνικού αγροδιατροφικού τομέα, 
πρέπει να ακολουθήσει σύγχρονα παραγωγικά πρότυπα, με έμφαση στην 
εξωστρέφεια και στον εξορθολογισμό όλης της αλυσίδας αξίας. Προς την κατεύθυνση 
αυτή, η Τράπεζα Πειραιώς, η μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας με στρατηγική επιλογή 
τη στήριξη του αγροδιατροφικού τομέα, λαμβάνει πρωτοβουλίες και σχεδιάζει 
πολιτικές, με το βλέμμα στην ανάπτυξη της αγροτικής και της εθνικής οικονομίας της  
χώρας. Μια από τις σημαντικές παρεμβάσεις της είναι το Πρόγραμμα Συμβολαιακής 
Τραπεζικής, που υλοποιείται από το 2013. Σήμερα, η Τράπεζα Πειραιώς κάνει το 
επόμενο βήμα: ενισχύει την εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων και τονώνει την 
εξαγωγική τους δραστηριότητα μέσω του νέου Προγράμματος Εξαγωγικής 
Συμβολαιακής Τραπεζικής». 
 
«Το σημερινό Φόρουμ εντάσσεται στις πολυάριθμες πρωτοβουλίες της BASF για την 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των ελληνικών ποιοτικών 
αγροτικών προϊόντων. Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που και φέτος συμμετέχουν 
οινολόγοι της κάβας Weinkeller της BASF, η οποία είναι μία από τις μεγαλύτερες 
εταιρείες εμπορίας κρασιού στη Γερμανία, με ιστορία πάνω από έναν αιώνα και 
εξαγωγές σε όλο τον κόσμο. Στόχος μας είναι να προωθήσουμε τα ποιοτικά ελληνικά 
κρασιά σε μία απαιτητική αγορά όπως αυτή της Γερμανίας», δήλωσε ο κ. Βασίλης 
Γούναρης, Διευθύνων Σύμβουλος BASF Ελλάς ΑΒΕΕ και μέλος Δ.Σ. του 
Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου.   
 
Τα συγκεκριμένα Φόρουμ αποτελούν πια θεσμό για το Ελληνογερμανικό 
Επιμελητήριο, όπως επισήμανε ο Δρ. Αθανάσιος Κελέμης, Γενικός Διευθυντής & 
Μέλος Δ.Σ. του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 
και πρόσθεσε ότι: «Πρόκειται για μια συνάντηση των παραγωγικών δυνάμεων της 
χώρας, που μπορούν να αναδείξουν προϊόντα υψηλής διατροφικής, καθώς και 
γευστικής αξίας και να ανοίξουν δρόμους εξωστρέφειας προς τους καταναλωτές της 
Γερμανίας, της μεγαλύτερης οικονομίας της ευρωζώνης. Σε πέντε προηγούμενες 
διοργανώσεις με την εταιρία-μέλος μας, BASF Ελλάς 
ΑΒΕΕ, υποστηρίχθηκαν 173 ελληνικές και 51 γερμανικές επιχειρήσεις. Είμαστε 
ιδιαίτερα χαρούμενοι που φέτος η Τράπεζα Πειραιώς ανήκει στους συνδιοργανωτές 
του Φόρουμ». 
 
Στις προκλήσεις και τις προοπτικές των κλάδων οίνου και σταφίδας, τις απαιτήσεις της 
γερμανικής αγοράς και του Γερμανού καταναλωτή, καθώς και τις συνεργασίες που 
μπορεί να αναπτυχθούν μεταξύ των ελληνικών επιχειρήσεων και των γερμανικών 
εισαγωγικών εταιρειών, αναφέρθηκαν εκτενώς οι κ.κ.: Γιάννης Βογιατζής, Πρόεδρος 
της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Αμπέλου και Οίνου (ΕΔΟΑΟ), Ιωάννης 
Τρουπής, Αντιπρόεδρος της Ενωσης Οινοπαραγωγών Αμπελώνα Πελοποννήσου, 
Χρήστος Σταυρόπουλος, Διευθυντής Εμπορίου της Παναιγιαλείου Ένωσης 
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Συνεταιρισμών, Δρ. Αντώνης Περδικάρης, Συντονιστής Κλαδικής Ομάδας Εργασίας 
Τροφίμων του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, Σταύρος Τσουρουκίδης, 
ανταποκριτής της εφημερίδας “Lebensmittel Zeitung", Χριστίνα Ηλιάδου, Δικηγόρος 
και Διευθύντρια του τμήματος Υπηρεσιών Ελληνογερμανικού Εμπορικού και 
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου και Marc Oliver Heilos, Υπεύθυνος Προμηθειών της 
κάβας BASF Weinkeller. 
 
Η πρώτη ημέρα της εκδήλωσης έκλεισε με την παρουσίαση οίνου των ελληνικών 
εταιρειών και οινογνωσία από τον Δρα Δημήτρη Χατζηνικολάου, οινολόγο, την 
παρουσίαση σταφίδας και γευσιγνωσία, καθώς και Β2Β συναντήσεις των ελληνικών 
επιχειρήσεων –παραγωγών οίνου και σταφίδας με τις γερμανικές εισαγωγικές 
εταιρείες. 
 
Οι εργασίες του Φόρουμ ολοκληρώνονται αύριο 10 Μαΐου με την επίσκεψη των 
Γερμανών εισαγωγέων στο οινοποιείο Σκούρας, στη Νεμέα.  
 

ΧΟΡΗΓΟΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:  

Andreadis Audiovisual SA, Cheese Pearls, Domotel Kastri, Domaine Skouras, 
Συκοφάγος και Τετράμυθος. 

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:  

Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων,  Η Καθημερινή, Agrenda, Agronews 
και Wine Trails, ΑγροΈκφραση και agroekfrasi.gr, ΑγροΤύπος - Γεωργία και 
Κτηνοτροφία και agrotypos.gr, Ύπαιθρος Χώρα και ypaithros.gr, AgroΚόσμος. 

 

        


