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Α. Περιγραφή των ενεργειών 
 

Ενέργεια 1: Έρευνα καταναλωτή 
 

Πραγματοποιήθηκε  έρευνα καταναλωτή, η οποία  περιλάμβανε 2 σκέλη: την ποιοτική  και 
την  ποσοτική έρευνα. 

Α’ Ποιοτική έρευνα 

Η ποιοτική έρευνα πραγματοποιήθηκε με: 

I. ομαδικές συζητήσεις (Group Discussions) ομάδων 7-8 ατόμων από ευρύ κοινό 
καταναλωτών διάρκειας 90-120 λεπτών με συντονιστή έναν εκπαιδευμένο κοινωνικό 
επιστήμονα.  

Έχουν πραγματοποιηθεί 12 ομαδικές συζητήσεις στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο 
και Λάρισα. 

II. ατομικές συνεντεύξεις (In Depth Interviews) σε ειδικό κοινό, δηλαδή με αγοραστές  
super market και και από τον τομέα μαζικής εστίασης 

Οι συνεντεύξεις είχαν διάρκεια περίπου μίας ώρας και πραγματοποιήθηκαν στο χώρο 
των ερωτωμένων και πραγματοποιήθηκαν με . 

• 6 αγοραστές αλιευμάτων σε αλυσίδες super market 

• 6 αγοραστές αλιευμάτων μαζικής εστίασης 

Β’ Ποσοτική έρευνα 

Η ποσοτική έρευνα πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων διάρκειας 10 λεπτών 
με χρήση δομημένου ερωτηματολογίου. 

Πραγματοποιήθηκαν 2.500 συνεντεύξεις στον γενικό πληθυσμό της χώρας. 

Τα αποτελέσματα και των δύο ερευνών επεξεργάστηκαν και αποτυπώθηκαν σε 
διαγράμματα και πίνακες καθώς και παραδόθηκε περιγραφή των αποτελεσμάτων και τα 
συμπεράσματα. 

 

Ενέργεια 2: Πρόγραμμα έντυπης – ηλεκτρονικής επικοινωνίας 

Δημιουργικό – προωθητικό υλικό 

Δημιουργήθηκαν το σλόγκαν: 

«Ψάρια μεγαλωμένα με φροντίδα» 

και το λογότυπο του προγράμματος:  



 

Δημιουργήθηκε ενημερωτικό – προωθητικό υλικό 
- έντυπο επαγγελματιών στα ρουμάνικα και βουλγάρικα 
- ελληνικά folder 
- εκτύπωση των εντύπων επαγγελματιών και καταναλωτών στα ελληνικά 

 

 

- μετάφραση κειμένων και προσαρμογή ξενόγλωσσων εντύπων και παραγωγή: 
o του εντύπου επαγγελματιών στα γερμανικά και γαλλικά 
o του εντύπου των καταναλωτών στα γερμανικά, γαλλικά, ρουμάνικα, 

βουλγάρικα 
o των folders στα γερμανικά, γαλλικά 

- δημιουργικά των καταχωρήσεων 
- αφίσες 
- υπόλοιπο προωθητικό υλικό 
- παραγωγή εταιρικού video 

 

Επιπρόσθετα, για την υποστήριξη των δράσεων του προγράμματος έχουν παραχθεί:  

- κάρτες με 6 συνταγές με βάση την τσιπούρα και το λαβράκι στα ελληνικά και 
αγγλικά 

- κουτιά δώρου 
- χάρτινες τσάντες 

Το υλικό αυτό έχει διανεμηθεί στις εκθέσεις στο εξωτερικό. 

Για τον απολογισμό του προγράμματος δημιουργήθηκε video διάρκειας 7 λεπτών καθώς 
και συνοπτική παρουσίαση διάρκειας 1 λεπτού όλων των ενεργειών και του υλικού που 
δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος. 

 



Ηλεκτρονική επικοινωνία - ιστοσελίδα 

Δημιουργήθηκε ιστοσελίδα του προγράμματος www.tsipouralavraki.gr με πληροφορίες 
σχετικά με τον κλάδο, τα είδη, τη διαδικασία παραγωγής και τη διατροφική αξία της 
τσιπούρας και του λαβρακίου ιχθυοκαλλιέργειας. 

 Επίσης, η ιστοσελίδα φιλοξενεί συνταγές για ενήλικες και παιδιά, συνοδευόμενες από 
συμβουλές για τη συντήρηση των αλιευμάτων. 

Μια φορά την εβδομάδα δημοσιευόταν ένα καινούργιο άρθρο σε μορφή κειμένου, 
φωτογραφιών, γραφικών ή video, όπως: συνταγές, τρόποι χρήσης προϊόντων, με ποια 
κρασιά συνοδεύονται τα πιάτα, έλεγχος ποιότητας στην παραγωγή, δηλαδή πληροφορίες 
που κάνουν τον επισκέπτη να επιστρέψει στην ιστοσελίδα. 

Δημιουργήθηκε σύνδεση με λογαριασμούς κοινωνικών δικτύων, τα οποία ήταν σε συνεχή 
παρακολούθηση προκειμένου να απαντώνται τα post των χρηστών και να προλαμβάνονται 
κακόβουλες παρεμβολές και spam post. 

Υπήρχε επίσης μόνιμη παρακολούθηση των επισκεπτών και του ιστορικού τους: από πού 
προήλθαν, εάν μετατράπηκαν σε μόνιμους χρήστες, δυναμικότητα των άρθρων. Τα 
αποτελέσματα είχαν χρησιμοποιηθεί στην διαμόρφωση του περιεχομένου. 

 

Ενέργεια 3: Ενημερωτικές προωθητικές ενέργειες εσωτερικού και εξωτερικού 

Συνέντευξη τύπου στην Αθήνα 

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του πολυχώρου ΑΙΓΛΗ στο Ζάππειο στις 18 
Φεβρουαρίου 2013. 

Για την ενημέρωση για την εκδήλωση είχε αποσταλεί ηλεκτρονικά πρόσκληση σε 
εκπροσώπους του ημερήσιου και κλαδικού τύπου στην Αθήνα, στους τηλεοπτικούς 
σταθμούς, στα υπουργεία Ανάπτυξης και Εξωτερικών και στις επιχειρήσεις του κλάδου. 

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν περίπου 60 άτομα (αναλυτικές καταστάσεις βρίσκονται στο 
φάκελο του φυσικού αντικειμένου της εκδήλωσης). 

Στο πάνελ της εκδήλωσης συμμετείχαν: 

o Ο κ. Α. Τσαυτάρης, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης  
o Ο κ. Δ. Βαλάχης, Πρόεδρος του ΣΕΘ, παρουσιάζοντας τον κλάδο και την 

δραστηριότητά του στην Ελλάδα και στο εξωτερικό 
o Ο κ. Κ. Σταματίου, Γενικός Γραμματέας της ΠΑΝΕΜΙ 
o Ο κ. Αλκιβιάδης Καλαμπόκης, Πρόεδρος και Διευθύνον Σύμβουλος του ΟΠΕ, 

παρουσίασε τις δράσεις του προγράμματος  
o Ο κ. Μ. Αγγελάκης, Γενικός Διευθυντής του ΟΠΕ 
o Ο κ. Τ. Βελισσαρίδης, εκπρόσωπος της εταιρίας MRB Hellaw, παρουσίασε τα 

αποτελέσματα της έρευνας καταναλωτή στην Ελλάδα 
o Ο κ. Κ. Βογιατζόγλου, εκπρόσωπος της εταιρίας FRANK, παρουσίασε  το 

λογότυπο και το slogan που δημιουργήθηκαν 

http://www.tsipouralavraki.gr/


 

Μετά τις ομιλίες οι παρευρισκόμενοι δοκίμασαν εδέσματα με τα ευρύλα μεσογειακά είδη 
ιχθυοκαλλιέργειας αλιεύματα, που ετοίμασε ο σεφ, κ. Κωνσταντίνος Βασάλος. 

 

 

Συνέντευξη τύπου στην Θεσσαλονίκη 

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο  THE MET HOTEL στην Θεσσαλονίκη στις 23 
Ιανουαρίου 2013. 

 

Για την ενημέρωση για την εκδήλωση είχε αποσταλεί ηλεκτρονικά πρόσκληση σε 
δημοσιογράφους όλων των τοπικών και πανελλαδικών ΜΜΕ, εκπροσώπους της τοπικής 
αυτοδιοίκησης, παραγωγικών και εμπορικών φορέων της πόλεις, ειδικούς του χώρου της 
διατροφής και διαμορφωτές κοινής γνώμης που επηρεάζουν την κατανάλωση των ειδών 
ιχθυοκαλλιέργειας.  

 



 

 

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν 67 άτομα (αναλυτικές καταστάσεις βρίσκονται στο φάκελο 
του φυσικού αντικειμένου της εκδήλωσης). 

Στο πάνελ της εκδήλωσης συμμετείχαν: 

o Ο κ. Αλκιβιάδης Καλαμπόκης, Πρόεδρος και Διευθύνον Σύμβουλος του ΟΠΕ, 
παρουσίασε τις δράσεις του προγράμματος  

o Ο κ. Β. Σαντμπορο, Εκπρόσωπος του ΣΕΘ, παρουσιάζοντας τον κλάδο και την 
δραστηριότητά του στην Ελλάδα και στο εξωτερικό 

o Ο κ. Τ. Βελισσαρίδης, εκπρόσωπος της εταιρίας MRB Hellaw, παρουσίασε τα 
αποτελέσματα της έρευνας καταναλωτή στην Ελλάδα 

o Ο κ. Κ. Βογιατζόγλου, εκπρόσωπος της εταιρίας FRANK, παρουσίασε το 
λογότυπο και το slogan που δημιουργήθηκαν 

o Ο κ. Μ. Αγγελάκης, Γενικός Διευθυντής του ΟΠΕ 

 



Μετά τις ομιλίες οι παρευρισκόμενοι δοκίμασαν εδέσματα με τα ευρύλα μεσογειακά είδη 
ιχθυοκαλλιέργειας αλιεύματα, που ετοίμασε ο σεφ, κ. Κωνσταντίνος  Βασάλος. 

 

 

 

Εκδηλώσεις καταναλωτών και επαγγελματιών στην Ελλάδα 

Υλοποιήθηκαν συνολικά 29 εκδηλώσεις που απευθύνονταν σε: 

- γονείς και κηδεμόνες παιδιών σχολικής ηλικίας 
- μαθητές σχολών μαγειρικής 
- ιατρούς – διατροφολόγους 
- επαγγελματίες σεφ και εστιάτορες 
- ξένους τουρίστες σε ξενοδοχεία στην Ελλάδα 

Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων ο σεφ Λευτέρης Λαζάρου μαγείρευε πρωτότυπες 
συνταγές με προϊόντα ιχθυοκαλλιέργειας και παράλληλα η διατροφολόγος ενημέρωνε τους 
συμμετέχοντες για την υψηλή διατροφική αξία των ψαριών ιχθυοκαλλιέργειας και την 
προστατευτική τους δράση στον ανθρώπινο οργανισμό. 

 

 



 

 



 

 

 

 

Ξεχωριστό χαρακτήρα είχαν οι εκδηλώσεις για τους ιατρούς – διατροφολόγους όπου ο 
στόχος ήταν η ορθή ενημέρωσή τους για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των ψαριών 
ιχθυοκαλλιέργειας προκειμένου να είναι σε θέση να μεταδώσουν τις πληροφορίες με 
σωστό τρόπο στους καταναλωτές.  



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Προσκλήσεις αγοραστών από αγορές στόχους  για επισκέψεις σε παραγωγικές μονάδες 
του κλάδου 

Το πρόγραμμα περιλάμβανε την οργάνωση επισκέψεων αγοραστών στην Ελλάδα από τις 
αγορές – στόχους του προγράμματος: Ιταλία, Γερμανία, Γαλλία και ΗΠΑ. 

Συνολικά έχουν  προσκληθεί 9 άτομα από τις 4 αγορές – στόχους που πραγματοποίησαν  
τετραήμερη επίσκεψη στις παραγωγικές μονάδες του κλάδου κατά το χρονικό διάστημα 
Ιούνιος – Οκτώβριος 2015. 

 

Jennifer Camejo από ΗΠΑ 

 



 

Gianfranco Benatti Ιταλία 

 

 

Sandor Basco Γερμανία 



Πρόσκληση δημοσιογράφων από Γαλλία 

8-11 2015 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε επίσκεψη 10 Γάλλων δημοσιογράφων γεύσης 
στην Ελλάδα. 

Οι δημοσιογράφοι επισκέφτηκαν παραγωγική μονάδα στην Χίο, όπου ενημερώθηκαν για 
την παραγωγική διαδικασία και την πιστοποίηση της ποιότητας των προϊόντων. 

 

 

 



Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις του εξωτερικού 

Υλοποιήθηκε συμμετοχή σε 13 διεθνείς εκθέσεις στο εξωτερικό. 

Το περίπτερο απεικόνιζε το λογότυπο και το σλόγκαν του προγράμματος, για τους 
επισκέπτες υπήρχαν ενημερωτικά έντυπα στην τοπική γλώσσα και κάρτες συνταγών. 

Τα στελέχη του ΟΠΕ/Enterprise Greece και οι εκπρόσωποι των κλαδικών φορέων ΣΕΘ και 
ΠΑΝΕΜΙ παρείχαν εξειδικευμένες πληροφορίες για τον κλάδο. 

Τρείς φορές την ημέρα γινόταν γευσιγνωσία εδεσμάτων με τσιπούρα και λαβράκι 
ιχθυοκαλλιέργειας  που ετοίμαζε ο σεφ, κ. Κωνσταντίνος Βασάλος. 

Ξεχωριστές εκδηλώσεις ανά έκθεση αναφέρονται παρακάτω: 

Δ.Ε. ALIMENTA στο Βουκουρέστι 31 Οκτωβρίου – 4 Νοεμβρίου 2012. 

Την 1η Νοεμβρίου επισκέφτηκαν το περίπτερο μαθητές από 2 σχολές σεφ (20 άτομα από 
κάθε σχολή) στους οποίους ο κ. Βασάλος έκανε παρουσίαση των συνταγών και ακολούθησε 
γευσιγνωσία. 

Στις 3 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε ειδική εκδήλωση για επαγγελματίες του εμπορίου 
τροφίμων, εκπροσώπους των τοπικών φορέων και του τύπου. 

 

Στην εκδήλωση συμμετείχε και ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΠΕ κ. 
Καλαμπόκης καθώς και εκπρόσωποι της Ελληνικής  Πρεσβείας, λόγω απουσίας του Πρέσβη, 
κ. Δενδούλη. 

Η οργάνωση των δύο εκδηλώσεων πραγματοποιήθηκε με συνδρομή του Γραφείου 
Εμπορικών και Οικονομικών Υποθέσεων της Ελληνικής Πρεσβείας στο Βουκουρέστι. 

 



Δ.Ε. INTERFOOD στη Σόφια 7 – 10 Νοεμβρίου 2012 

Στις 8 Νοεμβρίου επισκέφτηκαν το περίπτερο μαθητές από 2 σχολές σεφ (20 άτομα από 
κάθε σχολή) στους οποίους ο κ. Βασάλος έκανε παρουσίαση των συνταγών και ακολούθησε 
γευσιγνωσία. 

Στις 9 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε ειδική εκδήλωση για επαγγελματίες του εμπορίου 
τροφίμων, εκπροσώπους των τοπικών φορέων και του τύπου. 

 

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο Έλληνας πρέσβης στη Σόφια κ. Θρασύβουλος 
Σταματόπουλος και το προσωπικό της πρεσβείας, οι εκπρόσωποι του λιανικού και 
χονδρικού εμπορίου, των τοπικών επιμελητηρίων και του τύπου. 

Η οργάνωση των δύο εκδηλώσεων πραγματοποιήθηκε με συνδρομή του Γραφείου 
Εμπορικών και Οικονομικών Υποθέσεων της Ελληνικής Πρεσβείας στη Σόφια. 

 

Δ.Ε. INDRAGRA Βουκουρέστι 30 Οκτωβρίου – 3 Νοεμβρίου 2013  

Την 1η Νοεμβρίου επισκέφτηκαν το περίπτερο μαθητές από 2 σχολές σεφ (20 άτομα από 
κάθε σχολή) στους οποίους ο κ. Βασάλος έκανε παρουσίαση των συνταγών και  ένας από 
τους μαθητές μαγείρεψε και «κέρασε» τους συμμαθητές του. Ακολούθησε γευσιγνωσία. 

Στις 2 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε ειδική εκδήλωση για επαγγελματίες του εμπορίου 
τροφίμων, εκπροσώπους των τοπικών φορέων και του τύπου. 



 

Στην εκδήλωση συμμετείχε και ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΠΕ κ. 
Καλαμπόκης καθώς και ο πρέσβης κ. Δενδούλης και εκπρόσωποι της Ελληνικής  Πρεσβείας.. 

Η οργάνωση των δύο εκδηλώσεων πραγματοποιήθηκε με συνδρομή του Γραφείου 
Εμπορικών και Οικονομικών Υποθέσεων της Ελληνικής Πρεσβείας στο Βουκουρέστι. 

 

Δ. Ε. INTERFOOD στη Σόφια 6 – 9 Νοεμβρίου 2013 

Στις 7 Νοεμβρίου επισκέφτηκαν το περίπτερο μαθητές από 2 σχολές σεφ (20 άτομα από 
κάθε σχολή) στους οποίους ο κ. Βασάλος έκανε παρουσίαση των συνταγών και ένας από 
τους μαθητές μαγείρεψε και «κέρασε» τους συμμαθητές του. Ακολούθησε γευσιγνωσία. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι οι μαθητές ήταν τόσο ενθουσιασμένοι από την συμμετοχή τους 
στο μαγείρεμα που ζήτησαν να επισκεφτούν ξανά το περίπτερο. Την επόμενη μέρα, μετά 
την εκδήλωση για τους επαγγελματίες και μέχρι το τέλος της ημέρας περίπου 20 παιδιά 
μαγείρευαν συνέχεια υπό τις οδηγίες του κ. Βασάλου και προσέφεραν οι ίδιοι «μπουκιές» 
στους επισκέπτες. 

Στις 8 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε ειδική εκδήλωση για επαγγελματίες του εμπορίου 
τροφίμων, εκπροσώπους των τοπικών φορέων και του τύπου. 



 

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο Έλληνας πρέσβης στη Σόφια κ. Θρασύβουλος 
Σταματόπουλος και το προσωπικό της πρεσβείας, οι εκπρόσωποι του λιανικού και 
χονδρικού εμπορίου, των τοπικών επιμελητηρίων και του τύπου. 

Η οργάνωση των δύο εκδηλώσεων πραγματοποιήθηκε με συνδρομή του Γραφείου 
Εμπορικών και Οικονομικών Υποθέσεων της Ελληνικής Πρεσβείας στη Σόφια. 

 

Δ.Ε. ESE Βρυξέλες 23-25 Απριλίου 2013 

Την τελευταία ημέρα πραγματοποιήθηκε στο περίπτερο ειδική εκδήλωση προβολής των 
ευρύαλων μεσογειακών ειδών ιχθυοκαλλιέργειας, που διοργανώθηκε με συνδρομή του 
Γραφείου Εμπορικών Υποθέσεων της Ελληνικής Πρεσβείας, όπου εκλεκτά μικρά πιάτα 
θαλασσινών εδεσμάτων προσφέρθηκαν στους προσκεκλημένους.  

Στην εκδήλωση προσκλήθηκαν αγοραστές, δημοσιογράφοι και διαμορφωτές της κοινής 
γνώμης, καθώς και εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου του Βελγίου και φορέων 
ελληνικού ενδιαφέροντος.  

Το ελληνικό περίπτερο επισκέφθηκαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατικής Αριστεράς κ Φώτης 
Κουβέλης, η Κοινοτική Επίτροπος Θαλασσίων Υποθέσεων και Αλιείας κα Δαμανάκη, ο 
Έλληνας Πρέσβυς στις Βρυξέλλες κ. Χατζημιχάλης, καθώς και μεγάλο κλιμάκιο από την 
Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ε.Ε.    

Στο περίπτερο υπήρχε σημαντική παρουσία από εκπροσώπους των επιχειρήσεων του 
κλάδου. 

 



 

 

 

 

 

 



 Δ.Ε. SEAFOOD EXPO NORTH AMERICA στην Βοστώνη 16-18 Μαρτίου 2014. 

Πραγματοποιήθηκε στο διάστημα 16-18 Μαρτίου η SEAFOOD EXPO NORTH AMERICA , στο 
Boston Convention & Exhibition Center. Στην έκθεση μετείχαν συνολικά πάνω από 1.113 
εκθέτες και σύμφωνα με τους υπολογισμούς των διοργανωτών, την επισκέφθηκαν περί 
τους 20.000 εμπορικοί επισκέπτες από ολόκληρο τον κόσμο. 

Το περίπτερο επισκέφτηκε η κα. Ιφιγένεια Καναρά, πρόξενος της Ελλάδας στην Βοστώνη.  

Οι επισκέπτες του περιπτέρου ήταν κυρίως επαγγελματίες από τον χώρο της εστίασης και 
της σίτισης, προμηθευτές και αγοραστές λιανικής πώλησης.  

 

 

 



 

 

 

Δ.Ε. Seafood Expo Global (ESE) Βρυξέλες 6-8 Μαΐου 2014 

Την 7η Μαΐου  πραγματοποιήθηκε στο περίπτερο ειδική εκδήλωση προβολής των ευρύαλων 
μεσογειακών ειδών ιχθυοκαλλιέργειας, που διοργανώθηκε με συνδρομή του Γραφείου 
Εμπορικών Υποθέσεων της Ελληνικής Πρεσβείας, όπου εκλεκτά μικρά πιάτα θαλασσινών 
εδεσμάτων προσφέρθηκαν στους προσκεκλημένους.  

Στην εκδήλωση προσκλήθηκαν αγοραστές, δημοσιογράφοι και διαμορφωτές της κοινής 
γνώμης, καθώς και εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου του Βελγίου και φορέων 
ελληνικού ενδιαφέροντος.  

Σημειώνουμε ότι το ελληνικό περίπτερο επισκέφθηκαν η Κοινοτική Επίτροπος Θαλασσίων 
Υποθέσεων και Αλιείας κα Δαμανάκη, ο Έλληνας Πρέσβυς στις Βρυξέλλες κ. Χαλαστάνης, 
καθώς και μεγάλο κλιμάκιο από την Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ε.Ε.    

Στο περίπτερο υπήρχε σημαντική παρουσία από εκπροσώπους των επιχειρήσεων του 
κλάδου. 



 

 

 

 

 

 



Δ.Ε. Seafood Expo Asia, 2-4 Σεπτεμβρίου 2014,  Χονγκ Κονγκ 

Την δεύτερη μέρα λειτουργίας της έκθεσης πραγματοποιήθηκε σε ειδικά διαμορφωμένο 
χώρο της έκθεσης, παρουσίαση των Μεσογειακών προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας (τσιπούρα 
και λαυράκι) σε ειδικό κοινό 50 ατόμων. Ειδικότερα, ο κ. Πελεκανάκης,  Γενικός Δ/ντής ΣΕΘ, 
ανέλυσε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των δύο ειδών, παρέθεσε στοιχεία για την 
διατροφική τους αξία, τις συνθήκες εκτροφής τους και απάντησε σε ερωτήματα των 
συμμετεχόντων. Παράλληλα, ο κ. Βασάλος ετοίμασε ζωντανά δύο συνταγές με τσιπούρα 
και λαυράκι, οι οποίες προσφέρθηκαν στους συμμετέχοντες προς δοκιμή. 

 

 

 

 



Δ.Ε. Florida Restaurant & Lodging Show, 7 – 9 Σεπτεμβρίου  2014, Φλόριδα Η.Π.Α. 

Στόχος της ελληνικής συμμετοχής ήταν αφενός να ενισχύσει ακόμα περισσότερο την 
παρουσία των Μεσογειακών προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας (τσιπούρα και λαυράκι) στην 
συγκεκριμένη αγορά και αφετέρου να τα παρουσιάσει στους σεφ και στους εκπροσώπους 
των ξενοδοχείων και των εστιατορίων που θέλουν να διαφοροποιήσουν το μενού τους με 
νέα προιόντα. 

Δ.Ε. SEAFOOD EXPO NORTH AMERICA στην Βοστώνη 15-17 Μαρτίου 2015. 

Το περίπτερο είχε πλαισιωθεί με συμμετοχή 2 ελληνικών επιχειρήσεων, των ΣΕΛΟΝΤΑ και 
ΚΑΛΙΜΑΝΗΣ. 

Οι επισκέπτες του περιπτέρου ήταν κυρίως επαγγελματίες από τον χώρο της εστίασης και 
της σίτισης, προμηθευτές και αγοραστές λιανικής πώλησης.  

Δ.Ε. SEAFOOD EXPO GLOBAL στις Βρυξέλλες, 21-23 Απριλίου 2015. 

Το περίπτερο επισκέφθηκαν κατά τη διάρκεια της έκθεσης ο Αναπληρωτής Υπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης  κ. Β. Αποστόλου, με τον Γενικό Γραμματέα κ. Χ. Κασίμη, οι οποίοι και 
ενημερώθηκαν για την πορεία των προγραμμάτων προβολής του κλάδου αλιείας. 

 

 

 



 

 

 

Δ.Ε. SUMMER FANCY FOOD στην Νέα Υόρκη 28-30 Ιουνίου 2015. 

 



Πραγματοποιήθηκε στο διάστημα 28-30 Ιουνίου η SUMMER FANCY FOOD, στο Javits Center 
της Νέας Υόρκης. Στην έκθεση μετείχαν συνολικά πάνω από 2.600 εκθέτες από 50 χώρες και 
την επισκέφθηκαν περί τους 23.200 εμπορικοί επισκέπτες από ολόκληρο τον κόσμο. 

Οι επισκέπτες του περιπτέρου ήταν κυρίως επαγγελματίες από τον χώρο της εστίασης και 
της σίτισης, προμηθευτές και αγοραστές λιανικής πώλησης.  

 

 

 

 



 

Δ.Ε. ANUGA στην Κολωνία της Γερμανίας 10 – 14 Οκτωβρίου 2015 

Η συμμετοχή στην συγκεκριμένη έκθεση ξεχώριζε από την άποψη ότι το περίπτερο του 
προγράμματος είχε μορφή χώρου προβολής και εκδηλώσεων που λειτούργησε κάποιες 
ώρες σαν χώρος γευσιγνωσίας. Πραγματοποιήθηκαν ενημερωτικές εκδηλώσεις για 
δημοσιογράφους και εστιάτορες της Γερμανίας. Οι εκπρόσωποι του κλάδου είχαν την 
δυνατότητα να πραγματοποιήσουν επιχειρηματικές συναντήσεις και να φιλοξενήσουν 
αγοραστές. 

 

 



 

 

Επιχειρηματικές Αποστολές 

Διοργανώθηκαν 3 διερευνητικές αποστολές με συμμετοχή εκπροσώπων του κλάδου για την 
διερεύνηση των αγορών των ΗΠΑ και της Γερμανίας στον τομέα της κρουαζιέρας και της 
μαζικής εστίας  

17-19 Μαρτίου 2015 στο Μαϊάμι για επαφές κατά την έκθεση Miami Shipping Cruise 

28-30 Ιουνίου 2015 στη Νέα Υόρκη 

10 – 14 Οκτωβρίου 2015 στην Κολωνία της Γερμανίας 

 

Εκδηλώσεις EXPO 

Στο πλαίσιο της συμμετοχής της χώρας στην παγκόσμια έκθεση ΕΧΡΟ στο Μιλάνο, 1 Μαίου 
έως 31 Οκτωβρίου 2015, διοργανώθηκαν δύο ειδικές εκδηλώσεις για την προώθηση της 
μεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας. 

Οι εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στις 24 Ιουνίου και 15 Ιουλίου 2015, στο ανοικτό 
θέατρο του Bio mediterraneum cluster, στο οποίο συμμετέχει με το εθνικό της περίπτερο η 
Ελλάδα.  

Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων, ο νικητής του ιταλικού master chef κ. Σπύρος 
Θεοδωρίδης προετοίμασε ζωντανά δύο καλοκαιρινές συνταγές με τσιπούρα και λαβράκι 
ιχθυοκαλλιέργειας και μίλησε για τη θρεπτική αξία των εκτρεφόμενων ψαριών. Έδειξε 
επίσης στους επισκέπτες πώς να καθαρίσουν το ψάρι και να το μαγειρέψουν σωστά και 
γρήγορα. 



 

 

Εκδηλώσεις  ΓΑΛΛΙΑ 

21, 22 και 23 Σεπτεμβρίου 2015 πραγματοποιήθηκαν στο εστιατόριο Evi Evane  στο Παρίσι 
εκδηλώσεις για δημοσιογράφους γεύσης και επαγγελματίες του χώρου εστίασης και 
χονδρεμπορίου. 

Η εκπρόσωπος του κλάδου, κτηνίατρος ιχθυολόγος κ. Κατερίνα Λύτρα παρουσίασε τον 
κλάδο με έμφαση στην πιστοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας και της ποιότητας των 
προϊόντων. 

Οι παρευρισκόμενοι απόλαυσαν ειδικό μενού της σεφ κ. Νικολάου με τσιπούρα και 
λαβράκι ιχθυοκαλλιέργειας, το οποίο πιστοποίησε την ποιότητα των προϊόντων και το ευρύ 
φάσμα της χρήσης τους. 



 

 

 

 

 

 

 

 



Εκδηλώσεις ΗΠΑ 

Συνέδριο UMASS “Chef’s Culinary Confernce: The future of the food” που διεξάγεται στο 
Αμχερστ της Μασαχουσέτης 7-9 Ιουνίου 2015 

Το συνέδριο UMASS έγινε για 21η  συνεχή χρονιά στο Πανεπιστήμιο της Μασαχουσέτης. Η 
μαγειρική αυτή διάσκεψη στοχεύει στην επιτάχυνση των εννοιών της μαζικής εστίασης 
στην επόμενη γενιά - η οποία εμπεριέχει την υγεία, την αειφορία και τη δεοντολογία των 
τροφίμων, για να καλύψει την αυξανόμενη ποικιλομορφία των προτιμήσεων των 
καταναλωτών. Στο συνέδριο του 2015 πραγματοποιήθηκαν ομιλίες από κορυφαίους 
ειδικούς και καινοτόμους του τομέα των τροφίμων και υπήρχαν πολλές παρουσιάσεις και 
εργαστήρια με μία ποικιλία από καταξιωμένους σεφ. 

Η παρουσίαση του κλάδου έγινε από τον εκπρόσωπο του ΣΕΘ κ. Πελεκανάκη, ενώ τα 
εργαστήρια πραγματοποίησε η κ. Κόχυλα 

 

 

 

Εκδήλωση για δημοσιογράφους στη Νέα Υόρκη 

Στις 28 Οκτωβρίου 2015 έγινε στην Νέα Υόρκη γεύμα για δημοσιογράφους γεύσης 
και life style. Πρεσβευτής των μεσογειακών ειδών ιχθυοκαλλιέργειας ήταν ο 
Μιχάλης Ψιλλάκης, αναγνωρισμένος σεφ της Νέας Υόρκης. 

Στην εκδήλωση συμμετείχαν 17 δημοσιογράφοι του έντυπου και ηλεκτρονικού 
τύπου της Νέας Υόρκης. 

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι δημοσιογράφοι ενημερώθηκαν από τον 
εκπρόσωπο του Συνδέσμου Ελλήνων Θαλασσοκαλλιεργητών για την 



ιχθυοκαλλιέργεια τσιπούρας και λαβρακίου στην Ελλάδα, για τα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά των προϊόντων, τις διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας και τις 
δυνατότητες εξαγωγής και δοκίμασαν εδέσματα  με τη τσιπούρα και το λαβράκι.  

  

Fish Festival στη Νέα Υόρκη 

8-22 Νοεμβρίου 2015 διοργανώθηκε ένα φεστιβάλ γεύσης σε 15 εστιατόρια της 
Νέας Υόρκης για την προβολή της κατανάλωσης τσιπούρας και λαβρακίου 
ιχθυοκαλλιέργειας. 

Στα εστιατόρια υπήρχε ενημερωτικό – προωθητικό υλικό για την μεσογειακή 
ιχθυοκαλλιέργεια, ενώ το μενού περιλάμβανε πιάτο με τσιπούρα ή λαβράκι 
συνοδευόμενο από κέρασμα: ελληνικό τσίπουρο. 
Στις 28 Οκτωβρίου 2015 έγινε ένα δημοσιογραφικό γεύμα στην Νέα Υόρκη  
 


