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ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ 

 

 

 

Βεξνιίλν, 09 Φεβξνπαξίνπ 2017 

 
 

 

 

 

Α. Γεληθός Αποιογηζκός Έθζεζες Γηεζλούς Έθζεζες “Grüne Woche 2017” (Πράζηλε 

Δβδοκάδα) 19-29.01.2017 

  Πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Βεξνιίλν ε 82
ε
 δηνξγάλσζε ηεο δηεζλνχο αγξνηννηθνλνκηθήο/ 

θαηαλαισηηθήο έθζεζεο «Πξάζηλε Δβδνκάδα 2017» κε αληηθείκελν πξνβνιήο αγξνηηθά, 

νπσξνθεπεπηηθά, ηξφθηκα, πνηά,  αλζνθνκηθά  θαη άιια θαηαλαισηηθά πξντφληα θαη κε 

ηηκψκελε ρψξα ηελ Οπγγαξία.  

          Σηελ „Grüne Woche 2017“ ζπκκεηείραλ 1.609 εθζέηεο απφ 65 ρψξεο (2014: 1.660 

εθζέηεο απφ 65 ρψξεο θαη 2015:1658 εθζέηεο, απφ 68 ρψξεο), ελψ ν αξηζκφο ησλ επηζθεπηψλ, 

ζχκθσλα κε ηνλ Δθζεζηαθφ Οξγαληζκφ Βεξνιίλνπ, αλήιζε ζε 400.000 πεξίπνπ άηνκα. Τηο 

πεξηζζφηεξεο ζπκκεηνρέο, πιήλ Γεξκαλίαο (1.138 εθζέηεο), είραλ θαηά ζεηξά νη ρψξεο: 

Ννξβεγία, Οιιαλδία, Ηηαιία, Οπγγαξία, Απζηξία, Φηιαλδία,  Μαξφθν θα. 

   Τελ έθζεζε θάιπςαλ δεκνζηνγξαθηθά 4.820 εθπξφζσπνη Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο 

απφ 65 ρψξεο. Τν χςνο ησλ πσιήζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαήκεξεο ιεηηνπξγίαο ηεο 

έθζεζεο, αλήιζε ζε 48,0 εθαη. Δπξψ, έλαληη 47,0 εθαη. Δπξψ πεξίπνπ ην 2016. Ζ θαηαλαισηηθή 

δαπάλε αλά επηζθέπηε δηακνξθψζεθε, θαη’ εθηίκεζε, ζε 120,0 Δπξψ. Ζ Γηεζλήο Έθζεζε 

«Πξάζηλε Δβδνκάδα 2017» εθηηκάηαη φηη απέθεξε ζηελ πφιε ηνπ Βεξνιίλνπ νηθνλνκηθφ φθεινο 

χςνπο 150,0 εθαη. Δπξψ. 

Ζ „Grüne Woche“, ε νπνία ηδξχζεθε ην 1926, πξνβάιιεηαη σο ε ζεκαληηθφηεξε δηεζλήο 

πιαηθφξκα δηαιφγνπ γηα ηνλ αγξνηννηθνλνκηθφ ηνκέα θαη πξνζειθχεη παγθφζκην ελδηαθέξνλ, 

ιφγσ θαη ηεο παξάιιειεο δηνξγάλσζεο ηεο Σπλφδνπ ησλ Υπνπξγψλ Γεσξγίαο, ε νπνία 

θαζηεξψζεθε, ζεκεησηένλ, ην 2009. Σηελ 9
ε 

Σχλνδν, ε  νπνία έιαβε ρψξα ηελ 21.01.2017, 

ζπκκεηείραλ 83 Υπνπξγνί Γεσξγίαο απφ φιν ηνλ θφζκν (2014: 65 Υπνπξγνί), σο επίζεο 

πνιπάξηζκεο μέλεο αληηπξνζσπείεο, δεκνζηνγξάθνη θαη θνξείο ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο θαη 

νηθνλνκίαο. 

      

 

Β. Παγθόζκηο Φόροσκ Σροθίκφλ θαη Γεφργίας 2017-Global Forum for Food and 

Agriculture (GFFA) 2017 (19-21.01.2017) 
    Σην πιαίζην ηεο έθζεζεο, πξαγκαηνπνηήζεθε ηξηήκεξν Παγθφζκην Φφξνπκ Τξνθίκσλ 

θαη Γεσξγίαο 2017 (GFFA), ππφ ηνλ ηίηιν “Γεσξγία θαη Πφζηκν Ύδσξ – Κιεηδί γηα ηνλ 

επηζηηηζκφ ηνπ πιαλήηε”, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ πιείζηεο 

εθδειψζεηο θαη ζπδεηήζεηο, κε απνθνξχθσκα ηελ Υπνπξγηθή Σχλνδν ζηηο 21.01.2017.  

    

19.1.2017 

 Δλαρθηήρηα εθδήιφζε  

 Σηελ εθδήισζε, ε νπνία ζεκαηνδνηεί ηελ έλαξμε ζπδεηήζεσλ κεηαμχ εηδηθψλ ηνπ 

θιάδνπ απφ ην ρψξν ηεο πνιηηηθήο, ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο επηζηήκεο, απεχζελαλ ραηξεηηζκφ ν 

Γεξκαλφο (θνηλνβνπιεπηηθφο) Υθππνπξγφο Τξνθίκσλ θαη Γεσξγίαο θ. Peter Blesser θαη ε  

Υπνπξγφο Γηθαηνζχλεο,  Πξνζηαζίαο ηνπ Καηαλαισηή θαη Iζφηεηαο θ. Margit Gottstein ηεο 

ηνπηθήο Κπβεξλήζεσο Βεξνιίλνπ.  
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Σπδήηεζε αθνινχζσο, ηε ζπκκεηνρή ηνπ αξκνδίνπ γηα ζέκαηα Παγθφζκηαο Γηαρείξηζεο 

Υδάησλ ηεο εηαηξείαο Coca Cola Γελ. Γηεπζπληνχ ν θ. Greg Koch, ηεο Αλαπιεξσηνχ 

Γηεπζχληξηαο ηνπ Τκήκαηνο Πεξηβάιινληνο θαη Τερλνινγηψλ Παξαγσγήο ηνπ Γηεζλνχο 

Δξεπλεηηθνχ Ηλζηηηνχηνπ Πνιηηηθήο Τξνθίκσλ (http://www.ifpri.org)  Γξ. Claudia Ringler θαη 

ηεο θαο Marilene Alves de Souza απφ ην Κέληξν Δλαιιαθηηθήο Γεσξγίαο ηεο πεξηνρήο βνξείσο 

ηεο Minas Gerais ζηε Βξαδηιία (http://www.caa.org.br/), επηθεληξψζεθε ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

πξνθιήζεσλ, ηηο νπνίεο αλαδεηθλχεη έληνλα ν πεξηνξηζκφο ησλ απνζεκάησλ πφζηκνπ χδαηνο θαη 

εκπιέθεη θαηά ζπλέπεηα αλαγθαζηηθά, πξνεμάξρνληνο ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέσο σο θχξηνπ 

θαηαλαισηή χδαηνο παγθνζκίσο, φινπο ηνπο ηνκείο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Δθπξφζσπνο 

ηεο ηνπηθήο Κπβεξλήζεσο Βεξνιίλνπ επηζεκαίλνληαο θαη’ αξράο ηνλ ακειεηέν ξφιν  ηεο 

πξσηεχνπζαο ηεο Γεξκαλίαο ζηελ αγξνηηθή παξαγσγή, -ζηελ επξχηεξε πεξηνρή Βεξνιίλνπ 

θαιιηεξγνχληαη κφλνλ 2.000 εθηάξηα αγξνηηθήο γεο, ιεηηνπξγνχλ 59 αγξνηηθέο κνλάδεο 

παξαγσγήο θαη εθηξέθνληαη κφιηο δηα 494 βννεηδή θαη 64 ρνίξνη-, ππνγξάκκηζε φκσο ηελ 

ηδηαίηεξε ζεκαζία ηνπ Βεξνιίλνπ ησλ 3.500.000 θαηνίθσλ  σο αγνξάο απνξξφθεζεο αγξνηηθψλ 

πξντφλησλ, ζηελ θαηαλάισζε ηξνθίκσλ θαη πφζηκνπ χδαηνο, αιιά θαη  απνδέθηνπ κεηαλαζηψλ 

απφ αξθεηέο αθξηθαληθέο ρψξεο. Ζ εθπξφζσπνο ηνπ Γηεζλνχο Δξεπλεηηθνχ Ηλζηηηνχηνπ 

Πνιηηηθήο Τξνθίκσλ εζηίαζε ζην γεγνλφο φηη ε θαηαλάισζε χδαηνο παγθνζκίσο ππεξβαίλεη 

εηεζίσο ηα απνζέκαηα θαηά 17%. Τέινο, ν εθπξφζσπνο ηεο εηαηξείαο Coca Cola, 

επηζεκαίλνληαο φηη ε εηαηξεία δαπαλά εηεζίσο πεξί ηα 9,0 έσο 10,0 δηο $ΖΠΑ γηα ηελ 

πξνκήζεηα αγξνηηθψλ πξντφληα, γεγνλφο ην νπνίν ηελ θαζηζηά έλαλ απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο 

αγνξαζηέο παγθνζκίσο, ππνγξάκκηζε σο  ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο θαη πξνηεξαηφηεηαο γηα ηελ 

εηαηξεία ηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζίαο κε ηνπο παξαγσγνχο, κε ζηφρν ηελ νινθιεξσκέλε 

δηαρείξηζε ηνπ χδαηνο. 

 

 Δπίζεκα εγθαίληα  
Τα εγθαίληα ηεο έθζεζεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ παξνπζία επηζήκσλ απφ φιεο ηηο 

ζπκκεηέρνπζεο ρψξεο. Ο Οκνζπνλδηαθφο Υπνπξγφο Γεσξγίαο θ. Christian Schmidt, 

θεξχζζνληαο ηελ έλαξμε ηεο έθζεζεο θαη ππνγξακκίδνληαο ηελ ζεκαζία ηεο Κνηλήο Αγξνηηθήο 

Πνιηηηθήο ΔΔ πξνο αληηκεηψπηζε ησλ θνηλψλ πξνθιήζεσλ ζην ηνκέα ηεο γεσξγίαο, αλεθέξζε 

ζηελ αλαγθαηφηεηα κείσζεο ηεο γξαθεηνθξαηίαο, ζηε δηαηήξεζε  θαη πξνάζπηζε αγξνηηθψλ 

εδαθψλ θαη  δαζψλ έλαληη επηδηψμεσλ δηεζλψλ Ακνηβαίσλ Κεθαιαίσλ αληηζηαζκίζεσο πςεινχ 

θηλδχλνπ (hedge funds), ζηνλ επηκεξηζκφ θαη ζηελ θαηαλνκή θηλδχλνπ ζηνπο παξάγνληεο ηεο 

δηαηξνθηθήο αιπζίδαο, ζην γεγνλφο φηη ν ραξαθηεξηζκφο «βηνινγηθφ πξντφλ» δελ ζεκαίλεη 

απαξαίηεηα ηνλ νξηζκφ αλψηαησλ νξίσλ, ζηελ εηζαγσγή καζήκαηνο δηαηξνθήο ζηα ζρνιεία θαη 

ζηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ζην ζρνιηθφ θαγεηφ, ζηελ εμαζθάιηζε ηεο θαιήο κεηαρείξηζεο 

ησλ δψσλ θιπ. Δπεζήκαλε επίζεο φηη ε δηαρείξηζε ηνπ χδαηνο δένλ φπσο απνηειεί επζχλε ησλ 

Υπνπξγείσλ Γεσξγίαο, δηφηη ν αγξνηηθφο ηνκέαο απνηειεί αθ’ ελφο ηνλ κεγαιχηεξν θαηαλαισηή 

θαη  αθ’ εηέξνπ κε ηελ γεσξγηθή παξαγσγή  ζπλαξηάηαη άκεζα ν επηζηηηζκφο ηνπ πιαλήηε. 

Τέινο, εμέθξαζε ηελ επηζπκία φπσο ην Global Forum for Food and Agriculture (GFFA) 2017 λα 

απνηεινχζε ηζρπξφ έλαπζκα ζηηο εξγαζίεο ηεο ζπλάληεζεο ησλ Υπνπξγψλ Γεσξγίαο ησλ G20, 

νπνία ζα πξαγκαηνπνηείην, ππφ ηελ Πξνεδξία ηεο Γεξκαλίαο,  ζηηο 22.1.2017. 

 

20.1.2017 

 Πάλει σδήηεζες Τυειού Δπηπέδοσ (High Level Panel) κε ζέκα: «Αληηκεηώπηζε ηες 

δηηηής πρόθιεζες: Δπηζηηηζηηθή Αζθάιεηα θαη Γηατείρηζε Πόζηκοσ Ύδαηος 
            Σπλνκηιεηέο, ήηνη ν Δπξσπαίνο Δπίηξνπνο Γεσξγίαο θ. Phil Hogan θαη νη Υπνπξγνί 

Γεσξγίαο, Απζηξαιίαο θ. Barnaby Joyce, Εάκπηαο θα. Dora Siliya θαη Κακπφηδεο θ. Veng 

Sakhon ζπκθψλεζαλ φηη ε δηαζθάιηζε ησλ απνζεκάησλ πφζηκνπ χδαηνο (Σηφρνο Αεηθφξνπ 

Αλάπηπμεο VI) απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ αεηθφξν αλάπηπμε ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέσο, 

πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε επηζηηηζηηθή εμαζθάιηζε ηνπ πιαλήηε (Σηφρνο Αεηθφξνπ 

Αλάπηπμεο ΗΗ), ελψ ε αιιειεμάξηεζε κεηαμχ ησλ Σηφρσλ Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο, ππφ ην θσο θαη 

ησλ απμεκέλσλ επηζηηηζηηθψλ αλαγθψλ ηνπ παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ, ν νπνίνο ζε κία δεθαεηία 

http://www.ifpri.org/
http://www.caa.org.br/
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απφ ζήκεξνλ ππνινγίδεηαη λα αλέιζεη ζε 9 δηζεθαηνκκχξηα, θαζηζηά αλαγθαία ηελ νιηζηηθή 

πξνζέγγηζε απηψλ. Ζ θιηκαηηθή αιιαγή πξνθαιεί ζηνλ πιαλήηε θαηλφκελα  ιεηςπδξίαο  θαη 

πιεκκπξψλ, ηα νπνία κεηαμχ άιισλ έρνπλ θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο ζηελ αγξνηηθή παξαγσγή. 

Ζ αεηθφξνο γεσξγία επηδηψθεη αχμεζε ηεο παξαγσγήο δηα παξάιιειεο κεηψζεσο ή θαη 

νινζρεξνχο εμαιείςεσο ησλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ επί ηεο πνζφηεηνο θαη πνηφηεηνο ηνπ 

δηαζεζίκνπ πφζηκνπ χδαηνο. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή πηζαλέο ιχζεηο, κεηαμχ άιισλ, 

πξνζθέξνπλ ε ζπιινγή ζηνηρείσλ θαη ε ζπζηεκαηηθή έξεπλα  ησλ ηνπηθψλ νηθνζπζηεκάησλ θαη 

ε ζπλάδνπζα πξνο ηνχην θαιιηέξγεηα θπηψλ, ε ρξήζε απνηειεζκαηηθψλ ζπζηεκάησλ άξδεπζεο, 

ε εθπαίδεπζε θαη ελζάξξπλζε ησλ θαηαλαισηψλ/γεσξγψλ πξνο ρξήζε αλαθπθισκέλνπ χδαηνο, 

ε κείσζε ή έζησ ζπλεηή ρξήζε ιηπαζκάησλ, ν ζαθήο νξηζκφο ησλ δσλψλ αγξνηηθήο 

θαιιηέξγεηαο θ.α., επεζεκάλζε απφ ζπκκεηέρνληεο ζηε ζπδήηεζε. 

   

 ύλοδος Τποσργώλ Γεφργίας 

Τελ 21
ε
 Ηαλνπαξίνπ 2017 έιαβε ρψξα ζην Γεξκαληθφ Υπνπξγείν Δμσηεξηθψλ ε 9

ε
 

Σχλνδνο  83 Υπνπξγψλ Γεσξγίαο απφ φιν ηνλ θφζκν κε ζέκα «Γεσξγία θαη Πφζηκν Ύδσξ– 

Κιεηδί γηα ηνλ επηζηηηζκφ ηνπ πιαλήηε» ζην πιαίζην ηεο νπνίαο πηνζεηήζεθε Κνηλφ 

Αλαθνηλσζέλ.  

Σε ελ ιφγσ θείκελν νη Υπνπξγνί Γεσξγίαο πξνζδίδνπλ έκθαζε ζε ππνρξέσζε αλάιεςεο 

δξάζεσλ (Call for Action), πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ νη αθφινπζεο (4) νκάδεο 

πξνθιήζεσλ, νη νπνίεο ζπλαξηψληαη επζέσο κε ηελ θάιπςε ησλ δηαηξνθηθψλ αλαγθψλ ελφο φιν 

θαη απμαλφκελνπ παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ: 

 πξφζβαζε ζε χδσξ 

 βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πδάησλ 

 κείσζε ησλ θηλδχλσλ ιεηςπδξίαο 

 δηαρείξηζε πιενλαζκάησλ χδαηνο 

 

Πξνο ηνλ ζθνπφ απηφ νη Υπνπξγνί εμέθξαζαλ πξφζεζε, φπσο κεηαμχ άιισλ πξνσζήζνπλ ηηο 

αθφινπζεο δξάζεηο: 

 εγθαζίδξπζε ή/θαη βειηίσζε ζπζηεκάησλ δηαλνκήο πδάησλ (δεκφζησλ ή ηδησηηθψλ) 

 πεξηνξηζκφο πξνλνκίσλ πνπ πξνθαινχλ ζπαηάιε πδάηηλσλ απνζεκάησλ 

 πξνψζεζε επελδχζεσλ πξνο εθζπγρξνληζκφ θαη αλάπηπμε ησλ ππνδνκψλ πδξνδφηεζεο 

θαη ελίζρπζε ηεο ρξήζεο αλαθπθισκέλνπ λεξνχ 

 πξνζηαζία ησλ εδαθψλ απφ δηάβξσζε, πθαικχξσζε θαη κφιπλζε απφ ηε ρξήζε 

ιηπαζκάησλ θαη άιισλ ρεκηθψλ ζηελ γεσξγία 

 βειηίσζε ησλ ζπζηεκάησλ άξδεπζεο, 

 δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πδάησλ κέζσ ιεινγηζκέλεο ρξήζεο ζηελ  αγξνηηθή 

παξαγσγή 

 ελίζρπζε έξεπλαο κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε ηερλνινγηψλ, πξνο βειηίσζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ κεζφδσλ άξδεπζεο 

 ελζάξξπλζε θαη ππνζηήξημε πξνζβάζεσο ζε πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο, αληαιιαγήο 

ηερλνγλσζίαο, αλάπηπμεο ηθαλνηήησλ θαη βειηίσζεο δνκψλ (capacity building) ζε 

ζέκαηα δηαρείξηζεο πδάησλ. 

 

Γ. Διιεληθή ζσκκεηοτή ζηελ Γηεζλή Έθζεζε «Πράζηλε Δβδοκάδα» 

   Ζ Γ.Δ.«Πξάζηλε Δβδνκάδα» εθπξνζσπείηαη ζηελ Διιάδα απφ ην Διιελνγεξκαληθφ 

Δπηκειεηήξην, ην νπνίν αλαζέηεη ηνλ ζπληνληζκφ ησλ ζπκκεηερνπζψλ εηαηξεηψλ απφ ηε ρψξα 

καο ζε ηδησηηθή εηαηξεία. Δλ ιφγσ ζπληνληζκφ αλέιαβε εθέηνο ε εηαηξεία K.L.Ni. Promotion 

Co. Σπκκεηείραλ νη εηαηξείεο: Armakadi, The Bear’s Honey, Pelechras Athanasios, θηήκα 

Μειηνχ, θαζψο θαη ε εηαηξεία Authentico, ζην πεξίπηεξν ηεο νπνίαο εθηίζελην πξντφληα ηεο 

Έλσζεο Αγξνηηθψλ Σπλεηαηξηζκψλ Καβάιαο, ηνπ Αγξνηηθνχ Ακπεινπξγηθνχ Οηλνπνηεηηθνχ 

Σπλεηαηξηζκνχ VAENI, ηεο εηαηξείαο LESVIGAL, ηεο Γαιαθηνθνκηθήο Λέζβνπ, ηνπ 

Αγξνηηθνχ Σπλεηαηξηζκνχ Μαληακάδνπ, ηεο εηαηξείαο AEBET θαη ηεο εηαηξείαο E. Θχκειεο. 
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Τελ ζπκκεηνρή ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ ππνζηήξημε ην Γξαθείν ΟΔΥ δηα ηεο 

απνζηνιήο πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ θαη θαηαιφγσλ γεξκαληθψλ εηζαγσγηθψλ επηρεηξήζεσλ ηνπ 

θιάδνπ, αιιά θαη ηεο παξνπζίαο ζηα πεξίπηεξα ζηειερψλ ηνπ.  

Ζ ζπκκεηνρή ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ, ζε κία απφ ηηο πην πνιπζχρλαζηεο αίζνπζεο 

ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Βεξνιίλνπ, πξνζέιθπζε ην ελδηαθέξνλ ρηιηάδσλ 

επηζθεπηψλ. Οη Έιιελεο εθζέηεο ζε θαη’ ηδίαλ ζπδεηήζεηο,  εθθξάδνληαο ηθαλνπνίεζε γηα ηελ 

απνδνρή ησλ πξντφλησλ ηνπο απφ ην θνηλφ, δήισζαλ αηζηφδνμνη, φηη ε ηδηαηηεξφηεηα θαη πςειή 

πνηφηεηα ησλ ειιεληθψλ πξντφλησλ πξνζθέξνπλ ζεηηθέο πξννπηηθέο παγηψζεσο εκπνξηθψλ 

κεξηδίσλ ζηε γεξκαληθή αγνξά. Οη εληππψζεηο απφ ηε δηνξγάλσζε, ηελ πξνζέιεπζε ησλ 

επηζθεπηψλ θαη ηελ εηνηκφηεηα πξνο πψιεζε ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ θξίλνληαη ζεηηθέο. 

  


