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γερμανικϊν προϊόντων ανιλκαν ςε 
€3,8 δισ. το 2010 από 4,4 δις. το 2009. 
Σο εμπορικό μασ ζλλειμμα μειϊκθκε 
κατά 22,5% ςε €2,5 δις. το 2010 από 
€3,2 δις. το 2009. Ο όγκοσ εμπορίου 
παρουςίαςε πτϊςθ κατά 8,18% ςε 
€5,1 δις. από €5,5 δις. 

Ο ρυκμόσ αφξθςθσ των ελλθνικϊν 
πωλιςεων προσ τθν Γερμανία είναι 
κατά περίπου 2,5 φορζσ ανϊτεροσ του 
μζςου όρου αφξθςθσ των ελλθνικϊν 
εξαγωγϊν (11,2% προσ 3,75%). 
Σαυτοχρόνωσ, οι ελλθνικζσ αγορζσ 
από τθν Γερμανία παρουςιάηουν 
ςθμαντικι μεν μείωςθ, όμωσ αυτι 
υπολείπεται ςθμαντικά τθσ μζςθσ 
μείωςθσ των ελλθνικϊν ειςαγωγϊν 
(13,41% ζναντι 21,83%). 

Ο λόγοσ ειςαγωγϊν / εξαγωγϊν 
Ελλάδοσ – Γερμανίασ διαμορφϊκθκε 
ςε 2,89 το 2010 από 3,70 το 2009. 

Σο γεγονόσ αυτό ςε ςυνδυαςμό με τθν 
πρόβλεψθ αφξθςθσ του γερμανικοφ 
κατά 3,5% περίπου το 2010 και τθν 
διαφαινόμενθ άνοδο τθσ κατα-
νάλωςθσ ςτθν Γερμανία, αποτελεί 
αιςιόδοξθ προοπτικι για τθν 
μελλοντικι εξζλιξθ των ελλθνικϊν 
πωλιςεων ςτθν γερμανικι αγορά. 

Αφξθςθ κατά 11,2% ωσ προσ τθν αξία 
και 9,46% ωσ προσ τθν ποςότθτα 
παρουςιάηουν οι ελλθνικζσ πωλιςεισ 
(εξαγωγζσ) προϊόντων προσ τθν 
γερμανικι αγορά κατά το διάςτθμα 
Ιανουαρίου – επτεμβρίου 2010, εν 
ςυγκρίςει προσ τθν αντίςτοιχθ περίοδο 
του 2009, ςφμφωνα με τα ςτοιχεία τθσ 
Ελλθνικισ τατιςτικισ Αρχισ. Οι αγορζσ 
(ειςαγωγζσ) γερμανικϊν προϊόντων 
από τθν Ελλάδα παρουςίαςαν ςοβαρι 
μείωςθ κατά 13,4% ωσ προσ τθν αξία 
και 0,6% ωσ προσ τθν ποςότθτα, με 
αποτζλεςμα τθν βελτίωςθ των επί 
μζρουσ μεγεκϊν του ελλθνο-
γερμανικοφ εμπορικοφ ιςοηυγίου.  

Η Γερμανία παραμζνει ο ςθμαντι-
κότεροσ αγοραςτισ ελλθνικϊν προϊόν-
των. Σα ςτοιχεία του αϋ εννεαμινου 
δείχνουν κετικι εξζλιξθ για το 65% του 
ςυνόλου των υποκατθγοριϊν 
ελλθνικϊν πωλιςεων και για αρκετζσ 
κατθγορίεσ όχι μόνον ανάκτθςθ του 
εδάφουσ που χάκθκε το 2009 λόγω τθσ 
κρίςθσ αλλά και τθν καλφτερθ επίδοςθ 
τθσ τελευταίασ 3ετίασ. 

Οι πωλιςεισ ελλθνικϊν προϊόντων 
κατά τθν περίοδο αυτι ανιλκαν ςε 
€1,31 δις. ζναντι €1,18 δισ. την 
αντίςτοιχθ περίοδο 2009. Οι αγορζσ 
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2010 2009
Μεταβολι 

2009/10

φνολο χωρϊν 11.164.946.175 10.761.683.622 3,75%

Γερμανία 1.309.621.838 1.178.008.922 11,17%

Μερίδιο επί ςυνόλου 11,73% 10,95%

φνολο χωρϊν 28.974.415.348 37.067.651.966 -21,83%

Γερμανία 3.778.563.649 4.363.680.728 -13,41%

Μερίδιο επί ςυνόλου 13,04% 11,77%

Εμπορικό ζλλειμμα -2.468.941.811 -3.185.671.806 -22,50%

Όγκοσ εμπορίου 5.088.185.487 5.541.689.650 -8,18%

φνολο χωρϊν 2,60 3,44

Γερμανία 2,89 3,70

Ελλθνογερμανικό εμπόριο       Ιαν. - Σεπτ. 2009-2010

Ελλθνικζσ εξαγωγζσ

Ελλθνικζσ ειςαγωγζσ

Λόγοσ ειςαγωγϊν/εξαγωγϊν

Ελλάδοσ - Γερμανίασ
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   Διμερές εμπόριο 

Σα φαρμακευτικά προϊόντα, τα 
ενδφματα και τα παραςκευάςματα 
λαχανικϊν παρζμειναν οι 
κυριϊτερεσ κατθγορίεσ των 
ελλθνικϊν εξαγωγϊν. Οι πρϊτεσ 
δφο κατθγορίεσ ςθμείωςαν πτϊςθ, 
όμωσ οι επόμενεσ δζκα ςθμείωςαν 
ςθμαντικι αφξθςθ. 

- Τα φαρμακευτικά προϊόντα 
ςθμείωςαν πτϊςθ  κατά 2,11% 
ςε €230 εκ., ενϊ το α’ εξιμθνο 
του ζτουσ εμφάνιηαν αφξθςθ.  

- Τα ενδφματα ςυνζχιςαν την 
κ α κ ο δ ι κ ι  π ο ρ ε ί α  τ ω ν 
τελευταίων ετϊν με πτϊςθ κατά 
4,9% ςε €109 εκ. 

- Τα παραςκευάςματα λαχανικϊν 
παρουςίαςαν αφξθςθ κατά 4% 
ςε €104,9 εκ., υψθλότερο 
ςθμείο τθσ 3ετίασ. 

- Τα προϊόντα αλουμινίου 
παρουςίαςαν ςθμαντικι αφξθςθ 
κατά 42,8% ςε €91εκ., επίςθσ 
υψθλότερθ επίδοςθ 3ετίασ. 

- Οι μηχανζσ ήχου και εικόνασ 
είχαν ςθμαντικι αφξθςθ κατά 
51,5% ςε €86 εκ και οι μθχανζσ-
ςυςκευζσ κατά 51% ςε €50,2 εκ. 

- Όλεσ οι υπόλοιπεσ διψήφιεσ 
κ α τ θ γ ο ρ ί ε σ  τ ρ ο φ ί μ ω ν 
παρουςιάηουν αφξθςθ, όπωσ τα 
φροφτα-καρποί κατά 34,5% και 
αξία €82 εκ., τα γαλακτοκομικά 
κατά 4,65% ςε 60 εκ., τα 
λαχανικά κατά 2,4% ςε 52 εκ. 

- Τα ποτά ςυνολικά παρουςίαςαν 
μικρι αφξθςθ κατά 0,83% ςε €38 
εκ. Σο οφηο είχε βελτίωςθ κατά 
4,6% ςε €10,2 εκ., όπωσ και θ 
υποκατθγορία των λοιπϊν 
οινοπνευματωδϊν ποτϊν που 
εμφάνιςε αφξθςθ κατά 434% ςε 
€4,9 εκ. Αντιθζτωσ, ο οίνοσ 
κινικθκε πτωτικά ςτο ςφνολό 
του, με μεγάλεσ διακυμάνςεισ, 
όμωσ, ςτισ υποκατθγορίεσ.  

Αναλυτικότερα: 

το παρκζνο ελαιόλαδο είχε αφξθςθ 

κατά 43,7% ςε €13 εκ. 
θ φζτα κατά 16,4% ςε €45,7 εκ. 
το γιαοφρτι κατά 18,7% ςε €2,9 εκ. το 
μζλι κατά 170% με μικρι αξία όμωσ 
€1,03 εκ.  
Αντικζτωσ, πτϊςθ εμφάνιςαν οι 
πωλιςεισ τςιποφρασ ιχκυο-
καλλιζργειασ κατά 13% ςε €7,6 εκ., 
ενϊ αυξικθκαν οι πωλιςεισ 
λαβρακίου κατά 8,8% ςε €2,9 εκ.  

τθν κατθγορία των λαχανικϊν, 
ανοδικά κινικθκαν τα νωπά 
ςπαράγγια (+20,2%, €24 εκ.) και τα 
αγγοφρια (+91%, €12,7 εκ.), ενϊ 
πτωτικά κινικθκαν οι  πιπεριζσ (-
45%, €2,5 εκ.). τθν κατθγορία των 
νωπϊν φροφτων, ανοδικά κινικθκαν 
όλεσ οι υποκατθγορίεσ, όπωσ τα 
ςταφφλια (+6,2%, €17,1 εκ.), τα 
πεπόνια (+88%, €12,5 εκ.) και τα 
γλυκά πορτοκάλια (+157%, €11,2 
εκ.). 

Μεταβολι

Αξία Ποςότθτα Αξία Ποςότθτα Αξία Ποςότθτα € 2010 2009

Σφνολο 1.309.621.838 809.948.414 1.178.008.922 739.965.542 11,17% 9,46% 131.612.916

30 Φαρμακευτικά προϊόντα 229.881.385 4.911.012 234.835.006 4.483.132 -2,11% 9,54% -4.953.621 17,6% 19,9%

61 Ενδφματα πλεκτά και ςυμπλθρϊματα του ενδφματοσ 109.340.172 4.492.262 114.983.070 4.301.870 -4,91% 4,43% -5.642.898 8,3% 9,8%

20 Παραςκευάςματα λαχανικϊν, φροφτων 104.822.586 83.472.165 100.767.241 81.276.250 4,02% 2,70% 4.055.345 8,0% 8,6%

76 Αργίλιο (αλουμίνιο) και προϊόντα αυτοφ 90.674.418 36.866.488 63.490.853 28.499.982 42,81% 29,36% 27.183.565 6,9% 5,4%

85 Μθχανζσ ιχου και εικόνασ 86.407.434 11.854.551 57.049.535 8.103.567 51,46% 46,29% 29.357.899 6,6% 4,8%

8 Φροφτα, καρποί 81.078.372 111.016.221 60.291.330 79.005.240 34,48% 40,52% 20.787.042 6,2% 5,1%

4 Γαλακτοκομικά προϊόντα 59.768.019 14.813.813 57.114.738 14.027.269 4,65% 5,61% 2.653.281 4,6% 4,8%

7 Λαχανικά 51.966.380 29.091.119 50.767.319 25.962.584 2,36% 12,05% 1.199.061 4,0% 4,3%

84 Λζβθτεσ, μθχανζσ, ςυςκευζσ 50.128.730 6.774.123 33.246.339 6.295.365 50,78% 7,60% 16.882.391 3,8% 2,8%

99 Εμπιςτευτικά 46.112.020 13.924.768 25.826.227 13.278.193 78,55% 4,87% 20.285.793 3,5% 2,2%

22 Ποτά 37.903.254 35.285.976 37.590.337 36.999.792 0,83% -4,63% 312.917 2,9% 3,2%

74 Χαλκόσ και τεχνουργιματα χαλκοφ 29.772.924 5.373.788 16.144.358 3.931.573 84,42% 36,68% 13.628.566 2,3% 1,4%

39 Πλαςτικζσ φλεσ 27.366.014 11.556.643 22.347.835 8.420.933 22,45% 37,24% 5.018.179 2,1% 1,9%

19 Παραςκευάςματα δθμθτριακϊν, αλεφρι, άμυλα 26.402.854 15.151.254 29.258.723 16.460.473 -9,76% -7,95% -2.855.869 2,0% 2,5%

73 Τεχνουργιματα από χυτοςίδθρο, ςίδθρο ι χάλυβα 21.064.377 16.280.001 20.670.130 16.023.391 1,91% 1,60% 394.247 1,6% 1,8%

38 Χθμικά προϊόντα 16.971.828 193.102.531 12.942.291 151.954.842 31,13% 27,08% 4.029.537 1,3% 1,1%

15 Λίπθ και ζλαια φυτικά ι ηωικά 16.465.293 5.765.082 12.306.869 3.429.909 33,79% 68,08% 4.158.424 1,3% 1,0%

3 Ιχκείσ και μαλακόςτρατα 15.886.255 3.521.797 16.707.360 3.802.579 -4,91% -7,38% -821.105 1,2% 1,4%

90 Συςκευζσ φωτογραφίασ, κινθματογραφίασ, ιατρικά όργανα 14.561.706 685.253 10.570.288 672.165 37,76% 1,95% 3.991.418 1,1% 0,9%

87 Οχιματα, ελκυςτιρεσ, μζρθ αυτϊν 14.265.618 2.561.834 15.716.948 1.897.578 -9,23% 35,01% -1.451.330 1,1% 1,3%

52 Βαμβάκι 13.885.909 7.169.993 14.038.949 9.990.021 -1,09% -28,23% -153.040 1,1% 1,2%

24 Καπνά 12.049.328 1.964.726 18.129.523 2.620.494 -33,54% -25,02% -6.080.195 0,9% 1,5%

79 Ψευδάργυροσ και τεχνουργιματα αυτοφ 11.309.128 5.734.155 10.423.997 6.075.854 8,49% -5,62% 885.131 0,9% 0,9%

2010 2009 Μεταβολι %

Εξζλιξθ διμεροφσ εμπορίου Ελλάδοσ - Γερμανίασ (Ιαν. - Σεπτ. 2010 - διψιφιεσ κατθγορίεσ)

Μερίδιο ωσ προσ 

αξία

δ
α

ς
μ

ο
λ

. 
κ

α
τθ

γ
ο

ρ
ία

 



Ιανουάριος 2011                                                                                                                                                                                                                                       3 

   Καταναλωτικό κλίμα 

Άνοδοσ τθσ κατανάλωςθσ—Σε φψοσ ρεκόρ οι γερμανικζσ ειςαγωγζσ 

Μετά από χρόνια ςταςιμότθτασ ι 
πτϊςθσ, όπωσ τθν τελευταία διετία 
λόγω τθσ οικονομικισ κρίςθσ, το 
επίπεδο κατανάλωςθσ ςτθν 
Γερμανία ςθμειϊνει άνοδο. 

Αυτό οφείλεται ςτθν βελτίωςθ του 
οικονομικοφ κλίματοσ, κακϊσ 
φαίνεται ότι θ Γερμανία ξεπζραςε 
τθν κρίςθ και ςτθν άνοδο του 
διακεςίμου ειςοδιματοσ των 
πολιτϊν. Κατά τθν διάρκεια τθσ 
κρίςθσ οι εργαηόμενοι ςε πολλζσ 
περιπτϊςεισ ςυμφϊνθςαν ςε 
περικοπι ειςοδιματοσ, ωσ μζτρο 
διάςωςθσ τθσ επιχείρθςθσ. 

Επί πλζον, επί πολλά ζτθ θ 
γερμανικι κυβζρνθςθ υποςτιριξε 
ςκεναρά τθν χοριγθςθ χαμθλϊν 
μόνο μιςκολογικϊν αυξιςεων, προ-
κειμζνου να διατθρθκεί το κόςτοσ 
παραγωγισ χαμθλά και να 
διευκολυνκοφν οι εξαγωγζσ. 

Σο μοντζλλο αυτό κεωρείται ότι 
λειτοφργθςε πολφ αποτελεςματικά 
και ςυνζβαλε ςτθν κεαματικι 
πορεία των γερμανικϊν εξαγωγϊν 
και ςτθν δθμιουργία ςθμαντικοφ 
εμπορικοφ πλεονάςματοσ για τθν 
Γερμανία. 

Η ςθμαντικι ανάκαμψθ τθσ 
γερμανικισ οικονομίασ κατζςτθςε 
επίκαιρο το αίτθμα χοριγθςθσ 
μιςκολογικϊν αυξιςεων. Παράλ-
λθλα, τα κυβερνθτικά μζτρα κατά 
τθν περίοδο τθσ κρίςθσ αφοροφςαν 
φορολογικζσ ελαφρφνςεισ και 
ενίςχυςθ των ειςοδθμάτων, με 
ςτόχο τθν ενίςχυςθ τθσ οικονομίασ, 
με αποτζλεςμα τθν αφξθςθ του 
διαικεςίμου ειςοδιματοσ.  

Περαιτζρω, πολλζσ επιχειριςεισ 
κατζφυγαν ςτθν λφςθ τθσ 
μετατροπισ των ςχζςεων εργαςίασ 
από πλιρουσ ςε μερικισ 
απαςχόλθςθσ, ϊςτε να μειϊςουν 
το κόςτοσ παραγωγισ και να 
αποφφγουν τισ απολφςεισ. Σουσ 
τελευταίουσ μινεσ, οι ςυμβάςεισ 
αυτζσ ξαναζγιναν πλιρουσ 
απαςχόλθςθσ, ενϊ ςε πολλζσ 
περιπτϊςεισ αυξικθκαν οι κζςεισ 
εργαςίασ λόγω τθσ αφξθςθσ των 
παραγγελιϊν, όπωσ ςυμβαίνει ςτθν 
αυτοκινθτοβιομθχανία. 

Όλοι οι δείκτεσ μζτρθςθσ του 
επιχειρθματικοφ κλίματοσ και τθσ 
καταλανωτικισ διάκεςθσ είναι 
πλζον κετικοί, γεγονόσ που 
αντανακλάται ςτθν αφξθςθ τθσ 
εςωτερικισ ηιτθςθσ. 

Σο γεγονόσ ότι θ ανάκαμψθ τθσ 
οικονομίασ αποδίδεται ςε 
ςθμαντικότερο βακμό ςτθν 
εςωτερικι κατανάλωςθ, απ’ ό,τι 

ςτισ εξαγωγζσ είναι καινοφανζσ για 
τθν χϊρα. 

Σον Οκτϊβριο 2010 οι γερμανικζσ 
ειςαγωγζσ ανιλκαν ςε €72,45 δις., 
υψθλότερο μθνιαίο επίπεδο όλων 
των εποχϊν. 

Η οικονομία εκτιμάται ότι το 2010 
αυξικθκε κατά 3,5%-3,7%, ενϊ για 
το 2011 αναμζνεται περαιτζρω 
αφξθςθ του ΑΕΠ κατά 2,5%. 

Σο Ινςτιτοφτο Καταναλωτικισ 
Ζρευνασ (GfK) προβλζπει ότι το 2011 
το διακζςιμο ειςόδθμα κα αυξθκεί 
κατά 2,6%., χωρίσ να αναμζνει 
αξιόλογθ άνοδο του πλθκωριςμοφ. 

ΟΗ βελτιοφμενθ καταναλωτικι 
διάκεςθ απζφερε τον Οκτϊβριο τισ 
υψθλότερεσ πωλιςεισ λιανικισ των 
τελευταίων 3 ετϊν. Οι πωλιςεισ δε 
τθσ χριςτουγεννιάτικθσ περιόδου 
του 2010 ιταν αυξθμζνεσ κατά 2,5% 
ζναντι του 2009. Ανιλκαν ςε 
περίπου €77 δις. 
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   Κατασκευές 

H ιςπανικι ACS κοντφτερα ςτθν εξαγορά τθσ Hochtief   

Παρά τθν ςφοδρι αντίςταςθ τθσ 
διοίκθςθσ τθσ γερμανικισ 
καταςκευαςτικισ εταιρείασ Ho-
chtief, θ ιςπανικι ανταγωνίςτριά 
τθσ ACS φαίνεται ότι κερδίηει 
ζδαφοσ ςτθν προςπάκεια εξαγοράσ 
που ζχει υποβάλει. 

 

 

 

 

Η ACS,  ιδθ μεγαλφτερθ μζτοχοσ 
τθσ Hochtief, κατζκεςε επίςθμθ 
πρόταςθ ςτθν  γερμανικι Επιτροπι 
Κεφαλαιαγοράσ και εκκίνθςε κατ’ 
αυτόν τον τρόπο τθν επίςθμθ 
διαδικαςία. Η περίοδοσ αποδοχισ 
τθσ δθμόςιασ προςφοράσ τθσ ACS 
από τουσ λοιποφσ μετόχουσ τθσ 
Hochtief άρχιςε τον Νοζμβριοκαι 
κα τερματιςκεί ςτο τζλοσ 
Ιανουαρίου 2011. Εάν ευοδωκεί, κα 
δθμιουργθκεί θ μεγαλφτερθ 
καταςκευαςτικι εταιρεία παγ-
κοςμίωσ με ετιςιο κφκλο εργαςιϊν 
περί τα €35 δις.  

τόχοσ είναι θ απόκτθςθ του 50% + 
1 μετοχι τθσ Hochtief. Σότε κα 
μπορεί θ ACS να εντάξει τθν Hoch-
tief πλιρωσ ςτα δικά τθσ 
οικονομικά  μεγζκθ.  Η ACS 
ανακοίνωςε ιδθ ότι πλζον ζχει ςτθν 
κατοχι τθσ το 30,34% των μετοχϊν 
τθσ Hochtief. Βάςει αυτοφ μπορεί 

να ζχει αποφαςιςτικό λόγο ςε 
κζματα διοίκθςθσ, επιλογισ των 
μελϊν του εποπτικοφ ςυμβουλίου, 
θμεριςιασ διάταξθσ γενικισ 
ςυνζλευςθσ, κ.λ.π.  

Σο ποςοςτό τθσ αναμζνεται να 
αυξθκεί περαιτζρω ζωσ τθν λιξθ 
τθσ πρόταςθσ εξαγοράσ μετοχϊν 
που ζχει υποβάλει.  

Πρόβλθμα αποτελεί το γεγονόσ ότι 
θ ACS αντιμετωπίηει ιδθ υψθλζσ 
δανειακζσ υποχρεϊςεισ, ενϊ 
αντικζτωσ θ Hochtief βαρφνεται με 
πολφ χαμθλζσ υποχρεϊςεισ προσ 
τισ Σράπεηεσ. 

Η ACS κεωρεί ότι θ ςυγχϊνευςθ 
των δφο εταιρειϊν κα προςφζρει 
ςοβαρζσ οικονομίεσ κλίμακοσ. 
Αντικζτωσ, θ διοίκθςθ τθσ Hochtief 
κεωρεί ότι θ μοναχικι πορεία κα 
είναι οικονομικά πιο αποδοτικι. 

Παράλλθλα, θ εποπτικι αρχι τθσ 
χρθματαγοράσ BAFIN ζχει 
αποςτείλει από τισ 21.12.10  
ζγγραφο προσ τθν αμερικανικι 
εταιρεία Southeastern Asset Man-
agement, θ οποία κατζχει 
μονοψιφιο ποςοςτό μετοχϊν τθσ 
Hochtief, με ςτόχο τθν απο-
ςαφινιςθ του ρόλου τθσ ςτθν 
πρόταςθ εξαγοράσ, δεδομζνου ότι 
ζχει ςυναχκεί με το μζροσ τθσ ACS. 

Η προςπάκεια τθσ ACS ζχει 
προκαλζςει μεγάλθ αντίδραςθ ςτθν 

Γερμανία, κακϊσ θ Hochtief 
κεωρείται εταιρεία με ςυμβολικι 
ςθμαςία για τθν γερμανικι 
οικονομία.  

Πζραν τθσ ςφοδρισ αντίδραςθσ τθσ 
διοίκθςθσ τθσ Hochtief, υπάρχουν 
ενάντιοι ςτθν εξαγορά ςχεδόν από 
το ςφνολο του πολιτικοφ φάςματοσ.  

Η κυβζρνθςθ ζχει ζωσ τϊρα αρνθκεί 
να εξετάςει τροποποίθςθ του νόμου 
που αφορά τισ εξαγορζσ μεγάλων 
εταιρειϊν.  

Οι επικριτζσ τθσ επικυμοφν τθν 
υιοκζτθςθ νομικοφ πλαιςίου που να 
κακιςτά δυςχερζςτερθ τθν εξαγορά 
γερμανικϊν εταιρειϊν από ξζνεσ 
εταιρείεσ.  

 

Δραςτθριότθτεσ 

ACS και Hochtief  

παγκοςμίωσ 

ACS 

Hochtief 

100% 

40% 

Ωσ γνωςτόν,  

θ Hochtief 
κατζχει μζςω τθσ 
Hochtief Conces-
sions ποςοςτά ςε 
6 αεροδρόμια, 
μεταξφ των 
οποίων ποςοςτό 
40% τθσ 
εταιρείασ 
Διεκνισ 
Αερολιμιν 
Ακθνϊν ΑΕ. 
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   Τρόφιμα 

Εντοπιςμόσ διοξίνθσ ςε γερμανικά προϊόντα τροφίμων 

ε ςκάνδαλο ςτον χϊρο των 
τροφίμων ζχει αναδειχκεί θ 
περίπτωςθ ανίχνευςθσ διοξίνθσ ςε 
αυγά ςτθν Γερμανία.  

Σο γεγονόσ ζχει προκαλζςει 
ποικίλεσ αντιδράςεισ και αποτελεί 
αφορμι για επανεξζταςθ του 
κακεςτϊτοσ ελζγχου τθσ αγοράσ 
τροφίμων.  

Σα γεγονότα εξελίχκθκαν ωσ εξισ: 

Η γερμανικι επιχείρθςθ 
παραγωγισ βιοντιηελ Petrotec 
AG προμικευςε ςτο χρονικό 
διάςτθμα 11.11.2010 ζωσ 
16.12.2010 ποςότθτα λιπαρϊν 
οξζων (fatty acids) ςτθν 
ολλανδικι εταιρεία Olivet B.V. 
εμπορίασ πρϊτων υλϊν 
ηωοτροφϊν.  

 H Petrotec AG υποςτθρίηει ότι 
βάςει του μεταξφ τουσ 
ςυμβολαίου το προϊόν 
προοριηόνταν για τεχνικοφσ 
ςκοποφσ, όπωσ π.χ. θ 
επεξεργαςία χάρτου και όχι για 
τθν παραγωγι ηωοτροφϊν. 

Η Olivet B.V. πϊλθςε το προϊόν 
ςτθν γερμανικι εταιρεία Harles 
& Jentzsch παραγωγισ λίπουσ 
ωσ πρϊτθσ φλθσ για τθν 
παραγωγι ηωοοτροφϊν. Κατ’ 
αυτόν  τον τρόπο το 
επιβαρυμζνο προϊόν ειςιλκε 
ςτθν διατροφικι αλυςςίδα. 

Η Harles & Jentzsch πϊλθςε 
επτά παρτίδεσ του μολυςμζνου 
προϊόντοσ ςε 25 γερμανικζσ 
εταιρείεσ παραγωγισ ηωο-
τροφϊν που βρίςκονται ςτα 
κρατίδια Κάτω αξωνίασ, 
Β α υ α ρ ί α σ ,  Β . Ρ θ ν α ν ί α σ -
Βεςτφαλίασ, αξωνίασ-Ανχάλτ, 
Θουριγγίασ, αξωνίασ και 
Βρανδενβοφργου.  

Οι εταιρείεσ αυτζσ παριγαγαν 
3.000 τόννουσ μεικτισ ηωο-
τροφισ, θ οποία εν ςυνεχεία 
προωκικθκε ςε γερμανικζσ 

πτθνοτροφικζσ και χοιρο-
τροφικζσ μονάδεσ.  

Ο εντοπιςμόσ τθσ διοξίνθσ 
οφείλεται ςτισ εργαςτθριακζσ 
εξετάςεισ που διεξιγαγε 
αυτοβοφλωσ θ εταιρεία Harles & 
Jentzsch, βάςει του ςυςτιματοσ 
ελζγχου ποιότθτοσ το οποίο 
εκελοντικά τθροφν οι εταιρείεσ 
του κλάδου.  

Τψθλότερα του επιτρεπομζνου 
επίπεδα διοξίνθσ ανιχνεφκθκαν 
για πρϊτθ φορά τον Μάρτιο 
2010, όμωσ οι υπθρεςίεσ του 
κρατιδίου λζςβιγκ-Χολςτάϊν 
ενθμε-ρϊκθκαν από τθν 
εταιρεία για πρϊτθ φορά τον 
Δεκζμβριο 2010. 

Σο ςφςτθμα ποιότθτοσ προ-
βλζπει τθν εξζταςθ των 
προϊόντων για τθν φπαρξθ 
μεταξφ άλλων και διοξίνθσ. Ο 
εργαςτθριακόσ ζλεγχοσ για 
διοξίνθ κοςτίηει €600-€1.000 
ανά φορά και απαιτοφνται 
αρκετζσ θμζρεσ ζωσ ότου 
δοκοφν τα αποτελζςματα. Σο 
2010 οι γερμανικζσ εταιρείεσ 
διεξιγαγαν 3.960 εξετάςεισ 
διοξίνθσ. τθν Γερμανία 
υπάρχουν 9 εγκεκριμζνα 
εργαςτιρια για τζτοιουσ 
ελζγχουσ. 

Ο αρικμόσ κεωρείται μικρόσ, 
δεδομζνου ότι υπάρχουν 330 
μεγάλεσ εταιρείεσ παραγωγισ 
μεικτϊν ηωοοτροφϊν. Η 
ςυνολικι ετιςια γερμανικι 
παραγωγι μεικτϊν ηωοτροφϊν 
υπολογίηεται ςε 21,1 εκ. 
τόννουσ. 

Kατόπιν ερευνϊν διαπιςτϊκθκε 
οτι θ πρϊτθ φλθ ιταν 
επιβαρυμζνθ με διοξίνθ ςε 
ποςότθτεσ 123 ng WHO - PCDD/
F -TEQ/kg και 124 ng WHO - 
PCDD/F + PCB -TEQ/kg. 

Ζωσ ςτιγμισ ζχουν τεκεί υπό 
κακεςτϊσ περιοριςμοφ άνω των 

4.700 πτθνοτροφικϊν και 
χοιροτροφικϊν μονάδων ςτα 
ανωτζρω κρατίδια. Οι περις-
ςότερεσ αναλογικά βρίςκονται 
ςτα κρατίδια αξωνίασ και 
Β.Ρθνανίασ - Βεςτφαλίασ. 

Φαίνεται ότι το μζτρο ζχει 
επεκτακεί προλθπτικά και ςε 
μονάδεσ για τισ οποίεσ δεν ζχουν 
προκφψει ςτοιχεία χριςθσ τθσ 
μολυςμζνθσ ηωοοτροφισ. 

υνεπεία ερευνϊν που διε-
ξιγαγαν οι αρχζσ ςε αρκετζσ 
μονάδεσ παραγωγισ, δια-
πιςτϊκθκε ςε κάποιεσ από αυτζσ 
υψθλι ςυγκζντρωςθ διοξίνθσ. Οι 
ζρευνεσ ςυνεχίηονται. 

Δεν ζχει προκφψει ζωσ ςτιγμισ 
πϊλθςθ τθσ φποπτθσ πρϊτθσ 
φλθσ και των ηωοτροφϊν που 
παριχκθςαν από αυτιν ςε άλλθ 
χϊρα εντόσ ι εκτόσ ΕΕ.  

Μζχρι ςτιγμισ εξακριβϊκθκε 
μόνο μία περίπτωςθ πϊλθςθσ 
50.000 μολυςμζνων αυγϊν από 
κτθνοτροφικι μονάδα του 
κρατιδίου τθσ Σαξωνίασ ςε 
ολλανδικι επιχείρθςθ. 

Αδιευκρίνιςτο παραμζνει κατά 
πόςον τα μολυςμζνα αυγά 
ζχουν χρθςιμοποιθκεί για τθν 
παραςκευι τροφίμων που 
ζκτοτε μπορεί να ζχουν 
διοχετευκεί ςτθν αγορά. 

Σο πρόβλθμα εντοπίηεται ςτθν 
χριςθ δευτερογενϊν παραγϊγων 
τθσ παραγωγισ βιοντιηελ τα 
οποία είναι κατάλλθλα μόνον για 
τεχνικζσ χριςθσ.  

Η επιβολι ςυςτιματοσ ελζγχου 
βάςει του οποίου κα δια-
ςφαλιηεται πλιρωσ θ μθ χριςθ 
παραγϊγων του βιοντιηελ για 
τθν παραςκευι πρϊτων υλϊν, 
ενϊ αυτά είναι κατάλλθλα μόνον 
για τεχνικζσ χριςεισ, είναι 
πρακτικϊσ δυςχερισ. 
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5 τάςεισ τθσ αγοράσ προϊόντων προςωπικισ φροντίδασ και καλλυντικϊν 

Σισ πιο πράςφατεσ τάςεισ τθσ 
γερμανικισ αγοράσ προϊόντων 
προςωπικισ φροντίδασ και 
καλλυντικϊν ανζπτυξε το 
περιοδικό Lebenmittel Praxis ςτο 
τελευταίο του τεφχοσ: 

οι εταιρείεσ αναγνωρίηουν τισ 
δυνατότθτεσ που υπάρχουν 
για ςθμαντικι αφξθςθ των 
πωλιςεων προσ τον ανδρικό 
πλθκυςμό.  Ωσ αποτζλεςμα 
αυτοφ, θ προςφορά νζων 
προϊόντων αυξάνει ταχφτατα. 

Προςταςία του περιβάλ-
λοντοσ.  Ολοζνα και 
μεγαλφτερθ προτεραιότθτα 
αποκτά θ μείωςθ του όγκου 
των ςυςκευαςιϊν, θ χριςθ πιο 
φιλικϊν προσ το περιβάλλον 
υλικϊν, κακϊσ και θ χριςθ 
υλικϊν ςυςκευαςίασ που είναι 
πιςτοποιθμζνα από το FSC 
(Forest Stewardship Council). 

Η χριςθ φυςικϊν πρϊτων 
υλϊν ςτα προϊόντα είναι 
ιδιαιτζρωσ ςθμαντικι για τον 
καταναλωτι. Σα προϊόντα που 

βαςίηονται ςε φυςικζσ φλεσ 
κερδίηουν ςτακερά μερίδιο 
αγοράσ. 

Η χριςθ ςυγκεκριμζνων 
φροφτων ςτα οποία μπορεί να 
αποδοκοφν ευεργετικζσ ςυ-
νζπειεσ αποδίδει πρόςκετεσ 
πωλιςεισ. 

Η ενςωμάτωςθ τθσ τεχνο-
λογίασ ςτο τελικό προϊόν 
αυξάνει τθν κετικι γνϊμθ των 
καταναλωτϊν για αυτό, άρα και 
τισ πωλιςεισ του.  

Επιςτροφι ςτισ ρίηεσ για τα τρόφιμα 

Οι καταναλωτζσ αναπτφςςουν 
νζεσ απαιτιςεισ ςτθν κατανάλωςθ 
τροφίμων. Δφο πρόςφατεσ 
μελζτεσ του Ινςτιτοφτου Gottlieb 
Duttweiler επιβεβαιϊνουν τθν 
τάςθ «επιςτροφισ ςτισ ρίηεσ» που 
βεβαίωσ δεν είναι κάτι 
καινοφργιο, τϊρα όμωσ επι-
ςτρζφει πιο ζντονα.  

Οι καταναλωτζσ προτιμοφν 
χειροποίθτα προϊόντα τα οποία 
παραςκευάηονται βάςει τοπικϊν ι 
παραδοςιακϊν μεκόδων ι 
πρακτικϊν.  

Η προςφορά προϊόντων που είναι 
απλϊσ βιολογικά, υγιεινά ι 
παράγονται με «δίκαιεσ» 
μεκόδουσ δεν φαίνεται να αρκεί.  
Παράλλθλα, οι καταναλωτζσ 

δείχνουν να ςτρζφουν τθν πλάτθ 
τουσ ςε προϊόντα που δεν τθροφν 
όςα υπόςχονται.  

Από τθν τάςθ αυτι ωφελοφνται 
νζα κανάλια διανομισ, ςυνικωσ 
δικτυακοί τόποι που ζχουν ωσ 
αποκλειςτικό αντικείμενο τθν 
πϊλθςθ των «παραδοςιακϊν» 
προϊόντων που προζρχονται από 
τοπικοφσ παραγωγοφσ. 

 Παράλλθλα, ωφελοφνται και 
μικρά καταςτιματα που προ-
ςφζρουν τθν εικόνα τθσ αξιό-
πιςτθσ πθγισ τζτοιων προϊόντων 
και βεβαίωσ παρζχουν τθν 
προςωπικι επαφι και φροντίδα 
προσ τον πελάτθ. 

Αρκετοί κεωροφν ότι δυςκολεφουν 
τα πράγματα για τισ εκπτωτικζσ 

αλυςςίδεσ που πωλοφν προϊόντα 
που ζχουν τθν ακριβϊσ αντίκετθ 
εικόνα.  Ωςτόςο, είναι πικανό ότι οι 
αλυςςίδεσ ςοφπερ μάρκετ κα 
μπορζςουν να εκμεταλλευκοφν τθν 
τάςθ ςτροφισ  προσ  τα 
παραδοςιακά προϊόντα, εφ’ όςον 
με αξιόπιςτο τρόπο μπορζςουν να 
τα εντάξουν ςτθν παλζττα τουσ. 

Παραδείγματα, όπωσ αυτό του 
ςοφπερ μάρκετ Frischwerk ςτο 
Ντφςςελντορφ, το οποίο παρα-
λαμβάνει προϊόντα που του 
παραδίδουν τοπικοί παραγωγοί μθ 
θλεκτροκίνθτα οχιματα ι ακόμθ 
και με ποδιλατο δείχνουν τθν 
προςπάκεια των καταςτθμάτων 
λιανικισ να προςαρμοςκοφν ςτισ 
απαιτιςεισ των καιρϊν. 

Συςτατικά γευςτικά αλλά "κακαρά"  

Οι παραγωγοί νιϊκουν τθν πίεςθ 
των αλυςςίδων για εκκακάριςθ 
των ςυςτατικϊν που χρθςι-
μοποιοφν ςτα προϊόντα τουσ. Η Aldi 
κεωρείται ωσ οδθγόσ των 
εξελίξεων. 

Η αρχι ζγινε από τα ενιςχυτικά 
γεφςθσ και ςειρά ζχει το εκχφλιςμα 
μαγιάσ. Θα ακολουκιςουν τα 
φυςικά αρϊματα και οι χρωματικζσ 
ουςίεσ. 

Σα προϊόντα όμωσ ζτςι αποκτοφν 
γεφςθ μθ γνϊριμθ ςτουσ κατα-
ναλωτζσ. Επί πλζον, επθρεάηονται 
άλλα χαρακτθριςτικά των 
τροφίμων όπωσ θ διάρκεια ηωισ. 

H ςφραγίδα του MSC (Μarine Ste-
wardship Council) είναι γεγονόσ για 
προϊόντα που βαςίηονται ςτα 
ιχκυθρά, ακόμθ και ιδιωτικισ 
ετικζττασ. Εγγυάται ότι θ αλίευςθ 
ζγινε χωρίσ τυχαία αλίευςθ άλλων 

ειδϊν και με τρόπο και ποςότθτα 
που προςτάτευςε το οικοςφςτθμα. 

Οι αλυςςίδεσ κεωροφν ότι μία 
καλφτερθ ςφνκεςθ του προϊόντοσ κα 
κάνει τον καταναλωτι να ςκεφκεί 
λιγότερο τθν ςχζςθ τιμισ/βάρουσ 
και να προτιμιςει ζνα ακριβότερο 
αλλά "αγνότερο" προϊόν. Η τάςθ 
αυτι αναμζνεται να απομακρφνει 
περαιτζρω τον καταναλωτι από 
προϊόντα που είναι απλϊσ βιολογικά 
ι με λιγότερεσ κερμίδεσ. 
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   Λιανικό εμπόριο 

Το Kaufhof τολμά νζο επιχειρθματικό μοντζλλο  

Η αλυςςίδα Galeria Kauf-
hof, κυγατρικι του Metro για μθ 
τρόφιμα, κυρίαρχθ ςτθν Γερμα-
νία με 120 πολυκαταςτιματα, 
επιχειρεί το πζραςμα ςτθν 
ψθφιακι εποχι. Με τθν 
δθμιουργία του Galeria-Kaufhod.de 
κα προςπακιςει τα επόμενα 
χρόνια να προςφζρει μία ευρεία 
ποικιλία προϊόντων μζςω 
διαδικτφου. Πρόκεςθ τθσ διοίκθςθσ 
είναι να δθμιουργιςει μία 
πολυκαναλικι εταιρεία λιανικισ 
ςυνδζοντασ τα υφιςτάμενα 
καταςτιματα με το νζο ςφςτθμα. 

 

 

 

 

Η μετάβαςθ ςτισ πωλιςεισ μζςω 
διαδικτφου κεωρείται από τουσ 
ειδικοφσ ωσ ο παράγων που κα 
κακορίςει μελλοντικά τθν επιτυχία 
και εν τζλει τθν επιβίωςθ των 
αλυςςίδων.  

Οι διαδικτυακζσ πωλιςεισ 
αυξάνονται με ςτακερό ρυκμό ςτθν 
Γερμανία. Σο 2010 ανιλκαν ςε 
€18,3 δις. από €15,5 δις. το 2009 
και €10 δις. το 2006. Αντικζτωσ, οι 
πωλιςεισ μζςω καταςτθμάτων 
τείνουν να παραμείνουν ςτάςιμεσ, 
επομζνωσ ςτο διαδίκτυο 
προςβλζπουν οι εταιρείεσ για τθν 
επίτευξθ ικανοποιθτικοφ ρυκμοφ 
ανάπτυξθσ.  

Ζωσ τϊρα καμμία από τισ μεγάλεσ 
αλυςςίδεσ λιανικισ δεν ζχει 
καταφζρει το πζραςμα ςτο νζο 
μοντζλλο. Η H&M προςπάκθςε 
αλλά εγκατζλειψε τθν προ-
ςπάκεια. Σα λογιςτικά ςυςτιματα, 
θ μθχανοργάνωςθ, θ αλυςςίδα 
εφοδιαςμοφ κακϊσ και το εργατικό 
δυναμικό δεν μποροφν να είναι τα 
ίδια με εκείνα των κλαςςικϊν 
καταςτθμάτων.  

Σο Kaufhof κζλει να ξεκινιςει τθν 
προςφορά προϊόντων μζςω 
διαδικτφου τον ερχόμενο επτζμ-
βριο, παρ' όλα τα προβλιματα που 
αναμζνει να ςυναντιςει.  

Δεν κα προςφζρει όλα τα προϊοντα 
που ζχουν τα καταςτιματα, όμωσ 
κα περιλαμβάνονται τα είδθ 
ζνδυςθσ. Θα παρζχει κίνθτρα ςτουσ  
πελάτεσ για τθν αγορά μζςω 
διαδικτφου και παραλαβι των 
αγορϊν τουσ από τα καταςτιματα. 

τόχοσ είναι να προςελκφςει τουσ 
πελάτεσ ςτο κατάςτθμα με τθν 
ελπίδα ότι εκεί κα κάνουν κι άλλεσ 
αγορζσ. Η διοίκθςθ του Kaufhof 
κεωρεί ότι το θλεκτρονικό 
κατάςτθμα κα αφαιρζςει μικρό 
μόνον όγκο πωλιςεων από τισ 
υφιςτάμενεσ πωλιςεισ των 
καταςτθμάτων και ότι κα διευρφνει 
τον κφκλο των πελατϊν. 

Η ΜΕTRO Holding ζχει προςπακιςει 
τα τελευταία χρόνια να πωλιςει τθν 
Kaufhof, χωρίσ όμωσ επιτυχία. Επί 
πλζον, θ εμπορικι επιτυχία τθσ 
αλυςςίδασ, θ οποία βελτιϊνει τα 
οικονομικά μεγζκθ τθσ, ζχει ωσ 
ςυνζπεια τθν αφξθςθ τθσ τιμισ που 
κα πρζπει να καταβάλει ο 
υποψιφιοσ αγοραςτισ. Η METRO 
απζρριψε προ ζτουσ προςφορά 
φψουσ €2,6 δις. τθσ επενδυτικισ 
εταιρείασ Blackstone. 
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Κφκλοσ εργαςιϊν θλεκτρονικοφ εμπορίου

δις. €

Σταςιμότθτα τθσ ιδιωτικισ ετικζττασ ςτα καταςτιματα καλλυντικϊν και προςωπικισ φροντίδασ 

Η άνοιξθ των προϊόντων ιδιωτικισ 
ετικζττασ ςτα καταςτιματα 
καλλυντικϊν και ειδϊν προςωπικισ 
φροντίδασ δείχνει να τελειϊνει.τθσ. 
Σο 2010 ο κφκλοσ εργαςιϊν αυτϊν 
των προϊόντων παρζμεινε ςτο ίδιο 
επίπεδο με αυτό του 2009. 

Η ςταςιμότθτα αποδίδεται ςε 
διαφόρουσ λόγουσ. Οι μεγάλεσ 
εταιρείεσ παραγωγισ, όπωσ θ Hen-

kel και θ Procter & Gamble ζριξαν 
ςτθν αγορά νζα φκθνότερα 
προϊόντα, κακϊσ και νζεσ 
επωνυμίεσ, π.χ. αποςμθτικϊν. Ο 
ανταγωνιςμόσ μεταξφ των 
αλυςςίδων λιανικισ του κλάδου 
είναι ςφοδρόσ με αποτζλεςμα τθν 
φπαρξθ χαμθλϊν τιμϊν διάκεςθσ. 
Παραγωγοί προϊόντων ιδιωτικισ 
ετικζττασ από άλλεσ χϊρεσ 

κατακλφηουν τθν γερμανικι αγορά. 
Επί πλζον, ςυνεχίηεται θ 
ςυγκζντρωςθ των δυνάμεων των 
εκπτωτικϊν αλυςςίδων. 

Ο κλάδοσ ςτθν Γερμανία αναμζνει, 
ωςτόςο, αςκενικι αφξθςθ του 
κφκλου εργαςιϊν κατά 0,5% - 1,5%, 
με ςυνζχιςθ του ςκλθροφ 
ανταγωνιςμοφ και των χαμθλϊν 
τιμϊν πϊλθςθσ. 
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Διεκνείσ εκκζςεισ με ελλθνικι ςυμμετοχι ςτθν Γερμανία 
 

Medica – Compamed 

Ντφςςελντορφ, 

17-20 Νοεμβρίου 2010 

1.  Alma Medical Group S.A. 
2. Electrochem - Dr Delibaltas LTD (Compamed) 
3. G.Samaras S.A. 
4. Infomed C.S. 
5. Medicon Hellas S.A. 
6. Micrel Medical Devices S.A. 
7. Psiliakos Leonidas & Co. Ltd 
8. Theon Sensors S.A. (Compamed) 
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Πρόγραμμα διεκνϊν εκκζςεων ςτθν Γερμανία 

Εκθζτες Ζλληνες 

εκθζτες

Επισκζ-πτες Εκθζτες Ζλληνες 

εκθζτες

Επισκζ-πτες

1 Heimtextil Κλωςτο-χφαντουργικά 12-15 Ιαν. http://heimtextil.messefrankf

urt.com
Φρανκφοφρτη 2.500 17 71.000 2.556 15 67.199 

2 Domotex Επενδφςεισ 

πατωμάτων

15-18 Ιαν. www.domotex.de Αννόβερο 1.400 8 36.000 1.376 7 35.432 

3 CMT Τουριςμόσ 15-23 Ιαν. www.messe-stuttgart.de/cmt Στουττγάρδη 1.850 30 206.000 1.900 14 205.000

4 BAU Δομικά υλικά 17-21 Ιαν. www.bau-muenchen.de

Μόναχο

1.778 4 212.035

5 IMM Cologne - 

Intternationale 

Möbelmesse

Ζπιπλα 18-23 Ιαν. www.imm-cologne.de/ Κολωνία 1.053 1 100.000 948 5 100.468

6 Internationale Grüne 

Woche

Αγροτική οικονομία 21-30 Ιαν. www.gruenewoche.de Βερολίνο - 1 - 1.535 0 397866

7 BOOT Τουριςμόσ - Σκάφη, 

θαλάςςιοσ τουριςμόσ

22-30 Ιαν. www.boot.de/ Ντφςςελντορφ 1.568 17 240.000 1.609 17 230520

8 Christmas World Χριςτουγεννιάτικα είδη 28 Ιαν. - 

2 Φεβρ.

http://christmasworld.messef

rankfurt.com
Φρανκφοφρτη 976 8 30.157 963 9 30366

9 Paper World Χαρτικά, ςυςκευαςία 29 Ιαν. - 

2 Φεβρ.

http://paperworld.messefrank

furt.com
Φρανκφοφρτη 2.110 10 45.521 2.029 8 41826

10 Hair & Beauty Είδη προςωπικήσ 

φροντίδασ

30-31 Ιαν. http://hair-

beauty.messefrankfurt.com
Φρανκφοφρτη - - - - - -

11 ISM - Internationale 

Süßwarenmesse

Τρόφιμα - Ηαχαρϊδη 30 Ιαν. - 

2 Φεβρ.

www.ism-cologne.de Κολωνία 1.503 24 32.000 1.432 27 33152

12 Spielwarenmesse Παιχνίδια 3-8 Φεβρ. www.spielwarenmesse.de Nυρεμβζργη 2.625 23 76.637 2.689 18 75409

13 ISPO Ζνδυςη - αθλητικόσ 

εξοπλιςμόσ

6-9 Φεβρ. www.ispo-winter.com Mόναχο 2.045 0 64.000 1.950 3 60707

14 E-World Energy and 

Water 

Ενζργεια 8-10 Φεβρ. www.e-world-2010.com Ζςςεν 500 0 18.200 475 0 14567

15 LogiMAT Logistics 8-11 Φεβρ. www.logimat-messe.de Στουττγάρδη 763 0 19.295 716 0 16400

16 Fruit Logistica Φροφτα, λαχανικά, 

νωπά

9-11 Φεβρ. www.messe-berlin.de Βερολίνο 2.314 28 54.172 2.283 35 50232

17 CEP- Clean Energy 

Power

Ανανεϊςιμη ενζργεια 10-12 Φεβρ. www.cep-expo.de Στουττγάρδη 222 0 10.210 195 0 9300

18 Biofach Βιολογικά Προϊόντα 16-19 Φεβρ. www.biofach.de Nυρεμβζργη 2.557 19 43.669 2.733 28 46771

19 f.re.e – Die neue C-B-

R

Τουριςμόσ 23-27 Φεβρ. www.free-muenchen.de Mόναχο 1.500 26 100.000 1.600 28 100000

20 Inhorgenta Κοςμήματα, ρολόγια, 

πολφτιμοι λίθοι & 

εξοπλιςμόσ

25-28 Φεβρ. www.inhorgenta.com Mόναχο 1.143 15 30.000 1.161 16 27228

Ζκθεση Κλάδος Ημ/νία Δικτυακός τόπος Πόλη

2010 2009
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Επισκεφθείτε μας 

στο διαδίκτυο 

www.agora.mfa.gr 

 

Πληροφορίες για διαγωνισμούς  

στην Γερμανία 

http://ted.europa.eu 

Επιλέξτε κατά σειρά 

την γλώσσα της επιλογής σας 

Χώρα:    DE: Γερμανία  

Προκήρυξη σύμβασης 

Aπαιτείται να προηγηθεί εγγραφή στο σύστημα. 

 

Εθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης Γερμανίας 

Παροχή πληροφοριών  

www.dienstleisten-leicht-gemacht.de 

(στην γερμανική γλώσσα) 

www.point-of-single-contact.de 

(στην αγγλική γλώσσα) 

 

Γραφείο Ο.Ε.Υ. Βερολίνου 

Kurfürstenstr. 130 

10785 Berlin 

T. +49-30-2360990 

Φ. +49-30-2360920 

ecocom-berlin@mfa.gr 

 

Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μονάχου 

Schwanthhaler Str. 5 

80336 Muenchen 

 T. +49-89-553646  

Φ. +49-89-553784 

ecocom-munich@mfa.gr 

 

Γραφείο Ο.Ε.Υ. Nτύσσελντορφ 

Grafenberger Allee 128a 

 40237, Düsseldorf 

T. +49-211-68785015 

Φ. +49-211-68785033 

ecocom-dusseldorf@mfa.gr 

 

 

http://www.agora.mfa.gr
http://ted.europa.eu/
http://www.dienstleisten-leicht-gemacht.de
http://www.point-of-single-contact.de

