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STAATSMINISTER KILTIDIS BESUCHT DHW-ZENTRALE
Köln im Juni 2008. Anlässlich eines Besuchs in Nordrhein-Westfalen traf der Staatsminister
im Ministerium für Landwirtschaftliche Entwicklung Griechenlands, Konstantinos Kiltidis, den
DHW-Vorstand. Zu den Themen, die im engen Kreis besprochen wurden gehörten Projekte
der Landentwicklung, die Förderung des Exports von qualitativ hochwertigen griechischen
Landerzeugnissen und Initiativen
zum Schutz solcher Produkte auf
dem deutschen und europäischen
Markt. Staatsminister Kiltidis (im
Bild vierter von links) bedankte sich
beim Vorstand und den Mitgliedern
der DHW für ihre Bemühungen bei
der
Vermarktung
griechischer
Qualitätsprodukte in Deutschland
und
versprach
seine
volle
Unterstützung.
DHWVorstandssprecher
Phedon
Codjambopoulo bedankte sich
beim Staatsminister für dessen Besuch und kündigte eine Informationskampagne der DHW
für das griechische Olivenöl im deutschsprachigen Raum.

***
Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης επισκέπτεται τον DHW
Κολωνία, Ιούνιος 2008. Στα πλαίσια επίσκεψης στην Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία ο
Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κιλτίδης, επισκέφθηκε τα
κεντρικά γραφεία του Γερµανο-Ελληνικού Επιχειρηµατικού Συνδέσµου DHW. Κατόπιν
σύντοµης ενηµέρωσης του Υφυπουργού γαι την µοναδική αυτή παγγερµανική οργάνωση
οµογενών επιχειρηµατιών συζητήθηκαν θέµατα γεωργικής ανάπτυξης, προώθησης των
εξαγωγών ποιοτικών πρϊόντων της ελληνικής γης και πρωτοβουλιών για την προστασία
αυτών στην γερµανική και ευρωπαϊκή αγορά. Ο Υφυπουργός (στην φωτογραφία τέταρτος

από αριστερά) ευχαρίστησε τον Σύνδεσµο και τα µέλη του για τις προσπάθειές του προς
αυτήν την κατεύθυνση στην Γερµανία και τους δήλωσε την αµέριστη συµπαραστασή του. Ο
Αντιπρόεδρος και εκπρόσωπος τύπου του Συνδέσµου Φαίδων Κοταµπόπουλος ευχαρίστησε
τον Υφυπουργό για την επίσκεψή του, την ενηµέρωσή του και τον λίαν φιλικό και
εποικοδοµητικό διάλογο. Συγχρόνως ανακοίνωσε στον Υφυπουργό την πρόθεση του
συνδέσµου για µία ενηµερωτική καµπάνια για το ελληνικό ποιοτικό ελαιόλαδο στον
γερµανόφωνο χώρο.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Für zusätzliche Informationen kontaktieren Sie bitte den Vorstandssprecher der DHW, Phedon Codjambopoulo,
Allgemeine
unter der Tel.-Nr. 0049 (221) 3979776 oder info@codjambopoulo.de oder info@dhwv.de
Informationen über die DHW können Sie auch unter www.dhwv.de finden.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στον επί θεµάτων τύπου και δηµοσίων σχέσεων αρµόδιο
Αντιπρόεδρο του DHW, Φαίδωνα Κοτσαµπόπουλο, τηλ. +49 (221) 3979776 ή info@codjambopoulo.de ή
info@dhwv.de . Γενικές πληροφορίες για τον Σύνδεσµό µας θα βρείτε στο διαδίκτυο στην διεύθυνση
http://www.dhwv.de .

