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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

 
ΘΕΜΑ: Συμμετοχή της Ελλάδας στο EU Pavillion της Foodex 2022  

  

 

Στις 8-11 Μαρτίου τ.ε. διεξήχθη η διεθνής έκθεση τροφίμων και ποτών Foodex 2022. Υπενθυμίζουμε 

ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη έκθεση τροφίμων της Ιαπωνίας και μια από τις σημαντικότερες 

παγκοσμίως, καθώς απευθύνεται σε μια αγορά 125 εκατομμυρίων ατόμων με υψηλό διαθέσιμο 

εισόδημα, ενώ πριν από την πανδημία, δέχονταν μεγάλο αριθμό επισκεπτών όχι μόνο από την 

Ιαπωνία, αλλά και από τις ασιατικές κυρίως χώρες. 

 

Η Ελλάδα δεν μπόρεσε να λάβει μέρος, λόγω της πανδημίας, αλλά υπήρξε συμμετοχή της ΕΕ, με 

δικό της περίπτερο (EU Pavilion), το οποίο διοργανώθηκε από τον Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό 

Οργανισμό Έρευνας (European Research Executive Agency) για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, στην οποία λάβαμε μέρος με τη συμπερίληψη σημαντικού αριθμού ελληνικών 

προϊόντων, μεταξύ των εκθεμάτων του. Στόχος του EU Pavilion ήταν να ευαισθητοποιήσει τους 

Ιάπωνες αγοραστές για τα βασικά πλεονεκτήματα των ευρωπαϊκών τροφίμων και ποτών, 

συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας, της ποιότητας, της αυθεντικότητας και της βιωσιμότητάς 

τους, με απώτερο σκοπό την αύξηση των εισαγωγών και της κατανάλωσης αυτών, στην Ιαπωνία. 

 

Η χώρα μας είχε από τις πλέον έντονες παρουσίες στο ευρωπαϊκό περίπτερο, στο οποίο συμμετείχε 

με  16 προϊόντα συνολικά, πολλά εκ των οποίων ήταν ΠΟΠ και ΠΓΕ. Μάλιστα 12 προϊόντα μας 

επιλέχθηκαν να συμμετάσχουν στις γευσιγνωσίες που έγιναν εντός του ευρωπαϊκού περιπτέρου. 

 

Ειδικότερα παρουσιάστηκαν σε γευσιγνωσίες τα παρακάτω προϊόντα μας. 

 

1. Φέτα ΠΟΠ Δωδώνη 

2. Ελαιόλαδο BIO MINOS KRETE’S BEST PGI CHANIA KRITIS 

3. Ελαιόλαδο Mi Terra Bio Extra Virgin Olive Oil 

4. Κρασί Μούχταρο κόκκινο, οινοποιείο Κτήμα Μουσών 

5. Κρασί “Omikron” Αγιωργίτικο, Αμπελώνες Ζαχαριά 

6. Ελιές Καλαμών 

7. Ελιές “Nefeli Olive Lemon & Rosemary” 

8. Ελιές “Nefeli green olive onion & parsley” 

9. Πράσινες ελιές 

10. Ταλαγάνι 

11. Κεφαλογραβιέρα Παπαθανασίου 

12. Μανιτάρια γεμιστά με τυρί κρέμα, “Kipos Greek Delicacy” 
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Εκτός των ανωτέρω, μεταξύ των εκθεμάτων του ευρωπαϊκού περιπτέρου ήταν και τα παρακάτω 

ελληνικά προϊόντα: 

 

1. Ταχίνι Μακεδονικό 

2. Σαβατιανό, Οινοποιείο Μυλωνάς 

3. Ρετσίνα Αττικής Κουρτάκι 

4. Βιολογικό άλειμμα σύκου, Askada 

5. Μανιτάρια γεμιστά με τυρί κρέμα, “Kipos Greek Delicacy” 

 

Να σημειωθεί ότι το σύνολο των εκθεμάτων του ευρωπαϊκού περιπτέρου αποτελούνταν από 

προϊόντα που είναι ήδη διαθέσιμα στην ιαπωνική αγορά. 

 

Η Ελλάδα συμμετείχε αδιάλειπτα για πολλά χρόνια στην έκθεση αυτή, αλλά το 2020, 2021 και 2022 

δεν συμμετείχαμε, λόγω της πανδημίας, καθώς εξακολουθούν να εφαρμόζονται εξαιρετικά αυστηροί 

ταξιδιωτικοί περιορισμοί στην Ιαπωνία, που κάνουν αδύνατη την εδώ έλευση των εκθετών.  

 

Πιστεύουμε ότι από το 2023, με την αναμενόμενη επιστροφή στην κανονικότητα, πρέπει να 

επαναλάβουμε τις συμμετοχές μας στην πολύ σημαντική αυτή έκθεση, καθώς ειδικά στην παρούσα 

συγκυρία μετά το τέλος της πανδημίας και χάρη στη Συμφωνία Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης ΕΕ 

Ιαπωνίας και την εξ αυτής κατάργηση των δασμών, οι προοπτικές της αγοράς αυτής είναι εξαιρετικές.  

 

   

Ο Προϊστάμενος 

 

Αθανάσιος Καραπέτσας 

Γενικός Σύμβουλος ΟΕΥ A΄ 

 

 

 

 


