
 

Ο ΕΣΕΦΥ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Εuropean Nurserystock Association (ENA) ΣΤΗ 
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΤΗΝ IPM ESSEN. 

ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ Η  1η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΕΣΕΦΥ-O ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ 
ΕΣΕΦΥ ΝΙΚΟΣ ΘΥΜΑΚΗΣ ΝΕΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ Ε.Ν.Α  

 

Στη  γενική συνέλευση του ΕΝΑ που έγινε στα πλαίσια της IPM ESSEN 2014 έγινε 
αποδεκτή ομόφωνα η συμμετοχή του ΕΣΕΦΥ στο φορέα αυτό που εκπροσωπεί τους 
φυτωριούχους στα Ευρωπαϊκά όργανα.  

Στην IPM ESSEN 2014 , ο ΕΣΕΦΥ έκανε την πρώτη του συμμετοχή σε παγκόσμια 
έκθεση. Το περίπτερο του ΕΣΕΦΥ επισκέφθηκε ο σύμβουλος Α του Προξενείου  της 
Ελλάδας στο Ντίσελντορφ κ. Ιάκωβος Κολλάρος, που τόνισε τη σημασία της 
συμμετοχής. Υποσχέθηκε έμπρακτα αμέριστη συμπαράσταση κι ευχήθηκε τα 
επόμενα χρόνια αυτή η ενέργεια να πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις, με εθνική 
συμμετοχή, όπως είχαν στην έκθεση χώρες σαν την Ουγγαρία, την Πολωνία, την 
Ισπανία, την Τουρκία (υπήρχε ειδικό αφιέρωμα) αλλά και  οι παραδοσιακές δυνάμεις 
όπως η Δανία, η Ιταλία, η Ολλανδία κ.α. Από το περίπτερο  του ΕΣΕΦΥ πέρασαν 
πολλοί επισκέπτες από χώρες όπως Ιράν, Ιράκ Εμιράτα, Τουρκία , Ρωσία, Αλβανία, 
Βουλγαρία , ΗΠΑ και φυσικά Ολλανδία, Γερμανία και Δανία, όπου ενημερώθηκαν 
από τους Έλληνες φυτωριούχους -μέλη του ΕΣΕΦΥ για την παραγωγή στην Ελλάδα 
και τη διαθεσιμότητα ειδών που έχουν ενδιαφέρον.  Ελιές, τριανταφυλλιές, γαρδένιες 
compact, αρωματικά φυτά, συνθέσεις με φυτά εσωτερικού χώρου, κυπαρίσσια και 
πολλά ακόμη, μαζί με γλάστρες ελληνικής παραγωγής, κόσμησαν το περίπτερο του 
ΕΣΕΦΥ κι έδωσαν ελληνική «νότα» στην έκθεση και κέντρισαν το ενδιαφέρον.  

 Η συγκεκριμένη συμμετοχή , αξιοπρόσεκτη και διακριτική ταυτόχρονα  κέρδισε  τις 
εντυπώσεις και όλοι προσδοκούν σε αισιόδοξο μέλλον για τις εξαγωγές φυτικού 
υλικού τα επόμενα χρόνια.  

Αξίζει να σημειώσουμε ότι μετά τη  γενική συνέλευση του ENA, ο Νίκος Θυμάκης, 
ειδικός σύμβουλος του ΕΣΕΦΥ είναι ο νέος Press Officer (Υπεύθυνος Θεμάτων 
Τύπου ) του συγκεκριμένου οργανισμού, σε στενή συνέργεια με τον Πρόεδρο κ. 
Maurizzio Lapponi. 

 

 

 

 

 

 

 



O ΕΣΕΦΥ (Ελληνικός Σύνδεσμος Εξαγωγέων Φυτικού Υλικού) ιδρύθηκε το 2013 και σκοπό 
έχει αφενός την εκπροσώπηση του κλάδου της Ανθοκομίας και φυτικού υλικού σε διεθνή 
όργανα και το lobbying, αφετέρου στην επίλυση κοινών προβλημάτων που αφορούν στην 
εξαγωγική δραστηριότητα.  

Πληροφορίες: info@esefy.gr  

 

Ο  European Nurserystock Association (ENA) είναι ο σύνδεσμος των φορέων των χωρών της 
Ευρώπης σχετικών με την Ανθοκομία και το φυτικό υλικό.  

Πληροφορίες:  

http://www.enaplants.eu 

 


