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Ενημέρωση για δημιουργία ιστοσελίδας “Invest in Oman” 

Το Γραφείο ΟΕΥ Ρώμης ενημερώνει ότι, σύμφωνα με ρηματική διακοίνωση της Πρεσβείας 

του Ομάν στην Ιταλία, έχει δημιουργηθεί η ιστοσελίδα www.investinoman.om  

Μέσω της εν λόγω ιστοσελίδας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν πληροφορίες για 

επενδυτικά κίνητρα και ευκαιρίες στη χώρα όπως και πληροφορίες για θεωρήσεις εισόδου 

(permanent visa) στο Ομάν για ενδιαφερόμενους επενδυτές.  

Γραφείο ΟΕΥ Ρώμης 

Β2Β επιχειρηματικές συναντήσεις κλάδου δημιουργικής και πολιτιστικής 

βιομηχανίας Περιφερειών Δ. Ελλάδος, Ηπείρου και Απουλίας (Ρώμη, 15-16.12.2022) 

Κατά την περίοδο 15-16 Δεκεμβρίου του 2022 ο επικεφαλής του Γραφείου ΟΕΥ Ρώμης, 

Γενικός Σύμβουλος ΟΕΥ Β’, Παναγιώτης Ζάραγκας, συμμετείχε ως ομιλητής σε εκδήλωση 

επιχειρηματικής δικτύωσης Creative@hubs, Διασυνοριακού Προγράμματος Ελλάδος-Ιταλίας 

2014-2020 (Interreg), που υλοποιείται από την Περιφέρεια Δ. Ελλάδος, Ηπείρου, Ιονίων 

Νήσων και Απουλίας με στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας του κλάδου της 

δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας, ενώ πραγματοποίησε επίσης συναντήσεις με 

επικεφαλής τοπικών επιχειρηματικών φορέων.  

Η ανάδειξη της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας, μέσω της συγκρότησης 

περιφερειακών δικτύων επιχειρήσεων (Creative@hubs), συνιστά στρατηγικό έργο και 

προτεραιότητα για τις ελληνικές Περιφέρειες, που συμμετέχουν στην εν λόγω δράση, 

καθώς αναμένεται να συμβάλει στην περαιτέρω προώθηση και εξωστρέφεια του 

αγροδιατροφικού τομέα, του τουρισμού και πολιτιστικού θησαυρού της περιοχής. Στην 

ελληνική επιχειρηματική αποστολή, που πραγματοποίησε Β2Β συναντήσεις με μέλη του 

Επιμελητηρίου Μπάρι, συμμετείχαν 22 επιχειρήσεις, 18 από την Περιφέρεια Δ. Ελλάδος, 

μέλη των Επιμελητηρίων Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας & Ηλείας, καθώς και 4 από την 

Περιφέρεια Ηπείρου. Το φάσμα της επιχειρηματικής δραστηριότητας αφορούσε τους 

κλάδους χειροποίητου κοσμήματος, καλλιτεχνικής φωτογραφίας, εναλλακτικού & 

πολιτιστικού τουρισμού, ένδυσης, ψηφιακών πολυμέσων, παραδοσιακών και τοπικών 

προϊόντων διατροφής, αποσταγμάτων και ηδύποτων, βοτάνων και φυσικών καλλυντικών. 

 Γραφείο ΟΕΥ Ρώμης   

http://www.investinoman.om/
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Διοργάνωση Διεθνούς Έκθεσης Middle East Organic & Natural Product Expo 

2022 

Έλαβε χώρα στο Εκθεσιακό Κέντρο Dubai World Trade Centre, από τις 13 ως 15 Δεκεμβρίου, 

η 19η Διεθνής Έκθεση Βιολογικών Τροφίμων & Καλλυντικών με τίτλο «Middle East Organic 

& Natural Product Expo 2022», η οποία είναι η σημαντικότερη έκθεση της Μέσης Ανατολής 

στον τομέα των βιολογικών και φυσικών προϊόντων. Στην Έκθεση, συμμετείχαν περίπου 

170 εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων 8 εθνικών περιπτέρων. Από ελληνικής πλευράς 

συμμετείχαν 9 εκθέτες. Την πρώτη μέρα της Έκθεσης, πραγματοποιήθηκε σε ειδικό χώρο 

της Έκθεσης, με την επιμέλεια του Επιμελητηρίου Ζακύνθου, σεμινάριο μαγειρικής με 

τοπικές συνταγές. 

                                                                               Γραφείο ΟΕΥ Ντουμπάι 

Προωθητικά προγράμματα LCBO για ελληνικούς οίνους στον Καναδά 

Ο Οργανισμός “Liquor Control Board of Ontario”- LCBO προχώρησε σε ενημέρωση σχετικά 

με την υλοποίηση ειδικών προωθητικών ενεργειών για τους ελληνικούς οίνους. Η πρόταση 

γίνεται σε συνέχεια της επιτυχημένης επίσκεψης που πραγματοποίησαν τα στελέχη του 

στις 10-18.09.2022 στην Ελλάδα. Η δράση είχε πραγματοποιηθεί με πρωτοβουλία του 

Γραφείου ΟΕΥ  Τορόντο και χρηματοδότηση από την Enterprise Greece από κοινού με 

ελληνικά οινοποιεία.  

Ως αποτέλεσμα, το LCBO δημοσίευσε τον Οκτώβριο δύο προσκλήσεις για ελληνικά κρασιά 

για τις οποίες αναμένει την ανταπόκριση των επιχειρήσεων του κλάδου για συμμετοχή στα 

προωθητικά προγράμματα. 

 Γραφείο ΟΕΥ Τορόντο 

Συμμετοχή ελληνικών εταιρειών στην Διεθνή Έκθεση «The Big Show» 

(Ντουμπάι, 05-08 Δεκεμβρίου 2022) 

Στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου του Ντουμπάι έλαβε χώρα κατά το διάστημα 5-8 

Δεκεμβρίου η 43η Έκθεση «The Big 5 Show» (https:/www.thebig5.ae/). Η Έκθεση, 

επικεντρώνεται στους κλάδους κατασκευών και δομικών υλικών, ενώ ο περιφερειακός 

χαρακτήρας της έκθεσης επιτρέπει την ανάπτυξη συνεργασιών με επιχειρήσεις από 

περιοχές του Κόλπου, της Νοτιοανατολικής Ασίας, αλλά και της Βόρειας και Υποσαχάριας 

Αφρικής. Στο πλαίσιο της Big 5 Dubai, διοργανώθηκαν επιπλέον οι εκθέσεις: «MIDDLE 

EAST STONE» - μαρμάρου και πλακιδίων, «MIDDLE EAST CONCRETE» -τσιμέντου, 

«HVAC-R» -«ψύξης-θέρμανσης, «SOLAR» - ηλιακών συστημάτων και προϊόντων ενέργειας, 

«BIG 5 HEAVY» -μηχανημάτων, «URBAN DESIGN&LANDSCAPING EXPO» -αστικού 
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σχεδιασμού και αρχιτεκτονικής εξωτερικών χώρων, «EVERYTHING ARCHITECTURE» -

αρχιτεκτονική εσωτερικού χώρου, «FM EXPO» -διαχείρισης εγκαταστάσεων και «START-UP 

CITY» -τεχνολογίας. 

Η φετινή Έκθεση προσέλκυσε το ενδιαφέρον περισσότερων από 2.000 εκθετών από 60 

χώρες ενώ, οι επισκέπτες της ανέρχονται σε 55.000. Στην εκδήλωση συμμετείχαν 60 

ελληνικές επιχειρήσεις  με την Enterprise Greece να αναλαμβάνει την οργάνωση της 

εθνικής αντιπροσωπείας. Το ελληνικό περίπτερο επισκέφτηκε ο Σεΐχης Ahmed Al Maktoum, 

ο οποίος έτυχε υποδοχής και ξενάγησης από τον Πρέσβυ της Ελλάδας στο Αμπού Ντάμπι, 

κ. Αλεξανδρίδη, και την Εντεταλμένη Σύμβουλο του Enterprise Greece, κα 

Αλεξανδροπούλου. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης έγινε αναφορά στις διμερείς 

οικονομικές και εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών, οι οποίες αποτυπώνονται στην 

παρουσία των ελληνικών επιχειρήσεων στην εμιρατινή αγορά, καθώς και στην εν λόγω 

Έκθεση.  

Επιπρόσθετα, στην Έκθεση υπήρχε ειδικά διαμορφωμένος χώρος για την προβολή του 

ελληνικού μαρμάρου. Η Enterprise Greece σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων 

Μαρμάρου Μακεδονίας-Θράκης (ΣΕΜΜΘ) επιμελήθηκαν και παρουσίασαν το νέο brand 

name για το Ελληνικό Μάρμαρο “GREEK MARBLE” με στόχο τη συντονισμένη προώθηση 

του στο εξωτερικό. Δύο εκδηλώσεις διοργανώθηκαν στο περίπτερο του ελληνικού 

μαρμάρου. Ειδικότερα, η πρώτη ήταν εκδήλωση εγκαινίων, ενώ η δεύτερη (06.12.2022) είχε 

ως βασικό θέμα την παρουσίαση του νέου κλαδικού brand Ελληνικού Μαρμάρου και 

διοργανώθηκε από την Enterprise Greece  σε συνεργασία με το Γραφείο ΟΕΥ Ντουμπάι και 

τον ΣΕΜΜΘ.  

                                                                                               Γραφείο  ΟΕΥ Ντουμπάι 

31η Έκθεση “Hermes Expo”, Νέα Υερσέη 16 Νοεμβρίου 2022 

Στις 16 Νοεμβρίου 2022,  στην πόλη Old Bridge της Νέας Ιερσέης, πραγματοποιήθηκε η 31η 

Έκθεση Hermes Expo, που διοργανώνεται σε ετήσια βάση. Στην φετινή έκθεση συμμετείχαν 

επιχειρηματικές αποστολές από την Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας, την Περιφέρεια 

Ηπείρου και το Επιμελητήριο Ιωαννίνων. Οι ελληνικές επιχειρήσεις που έλαβαν μέρος 

προέρχονταν από τους κλάδους τροφίμων και ποτών, αρωματικών βοτάνων, καλλυντικών, 

κοσμήματος καθώς και από τον τομέα υπηρεσιών ιατρικού τουρισμού. Το Γραφείο ΟΕΥ Ν. 

Υόρκης συμμετείχε στην Έκθεση ως Υποστηρικτικός Οργανισμός (Supporting Organization), 

ενημερώνοντας το σύνολο των επιχειρηματικών επαφών του Γραφείου στους αντίστοιχους 

κλάδους τροφίμων και επικοινωνώντας μαζί τους για τον προγραμματισμό 

επιχειρηματικών συναντήσεων. Ο επικεφαλής του Γραφείου ΟΕΥ απηύθυνε σύντομο 

χαιρετισμό, τονίζοντας τη σημασία της αμερικανικής αγοράς για τις ελληνικές 

επιχειρήσεις. 

 Γραφείο ΟΕΥ Νέας Υόρκης 
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Δράση προώθησης κηπευτικών προϊόντων στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού 

Προγράμματος “Mediterranean Combo” 

Στην Ισπανία και συγκεκριμένα στις πόλεις Μαδρίτη και Βαλένθια έλαβε χώρα, την 

περίοδο 21 Νοεμβρίου έως 2 Δεκεμβρίου, δράση δειγματοδιανομών κηπευτικών προϊόντων 

και λωτού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού προγράμματος “Ενέργειες 

Ενημέρωσης και Προώθησης φρούτων και λαχανικών στην εσωτερική αγορά της Ε.Ε 

(Ελλάδα, Ισπανία, Γερμανία, Ουγγαρία), με διακριτικό τίτλο “MEDITERRANEAN COMBO”. 

Φορείς υλοποίησης είναι επτά αγροτικοί σύνδεσμοι από την Κρήτη (Α.Σ. ΑΝΑΤΟΛΗ, Α.Σ. 

ΤΥΜΠΑΚΙ, Α.Σ. ΝΟΤΟΣ, Α.Σ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ, Ο.Π. «ΦΑΛΛΑΣΑΡΝΑ» - Κομπογεννητάκης & 

ΣΙΑ Ο.Ε., Α.Σ. ΨΑΡΗΣ, Α.Σ. ΚΑΜΙΡΟΣ-ΚΡΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ) και ο ισπανικός Σύνδεσμος 

Λωτού (Associaciόn Española del Kaki). Η δράση πραγματοποιήθηκε σε 4 σημεία πώλησης 

στη Βαλένθια και 6 στη Μαδρίτη κατά τη διάρκεια 10 ημερών. Στο πλαίσιο αυτό οι 

καταναλωτές είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τα προϊόντα, ενώ παράλληλα έγινε 

καταγραφή των επιθυμιών τους με συμπλήρωση σχετικού ερωτηματολογίου. Ο επικεφαλής 

του Γραφείου ΟΕΥ Μαδρίτης επισκέφθηκε δύο αγορές (Mercado de la Paz, Mercado de 

Chamartín) διαπιστώνοντας τη μεγάλη απήχηση της δράσης και ήρθε σε επαφή με τον 

Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Κλειστών Λαϊκών Αγορών της Μαδρίτης, με γνώμονα τη 

δημιουργία νέων καναλιών για ελληνικά νωπά αγροτικά προϊόντα. 

Γραφείο ΟΕΥ Μαδρίτης 

Επιχειρηματική αποστολή Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου στη 

Σιγκαπούρη 

Στο διάστημα 29 με 30 Νοεμβρίου 2022 πραγματοποιήθηκε στη Σιγκαπούρη Επιχειρηματική 

Αποστολή, την οποία διοργάνωσε το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο, ενώ σε αυτήν 

συμπεριλήφθηκαν 5 ασιατικές χώρες (Ιαπωνία, Ν. Κορέα, Σιγκαπούρη, Ταϊλάνδη και 

Ινδονησία). Στην αποστολή εκπροσωπήθηκαν 6 ελληνικές επιχειρήσεις από τον κλάδο 

τροφίμων και ποτών.  Με τη συμβουλή του Γραφείου ΟΕΥ έλαβαν χώρα επαγγελματικές 

συναντήσεις τόσο σε κατά τόπους γραφεία όσο και στους χώρους της Πρεσβείας, ενώ 

σημειώνεται ότι ο αριθμός προγραμματισμένων ραντεβού, ανά εταιρεία, ήταν κατ’ 

ελάχιστον 7. Παρά το περιορισμένο μερίδιο της Σιγκαπούρης στην αγορά τροφίμων και 

ποτών της Νοτιοανατολικής Ασίας, η ζήτηση εμφανίζει αύξηση. Σημειώνεται ότι η 

Σιγκαπούρη εισάγει το 95% των τροφίμων και ποτών που καταναλώνονται, το δε ύψος των 

εισαγωγών ανήλθε, το 2021, στα 25 δις δολάρια.  

Γραφείο ΟΕΥ Σιγκαπούρης 

Διεθνής Έκθεση ”Plant Based World Expo Europe” στο Λονδίνο 

Στο διάστημα 30 Νοεμβρίου με 1 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο η διεθνής 

έκθεση ‘’Plant Based World Expo Europe’’, η οποία προσέλκυσε το ενδιαφέρον περισσότερων 

από 150 εκθετών, καθώς και άνω των 4.000 επισκεπτών. Η έκθεση εξειδικεύεται σε τρόφιμα 

και ποτά φυτικής προέλευσης, και απευθύνεται σε επαγγελματίες εμπορίου και εστίασης. 
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Στην έκθεση υπήρξαν πολλά εθνικά περίπτερα, ενώ το παρόν έδωσε η Ελλάδα με 4 εταιρίες 

σε κοινό περίπτερο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και 2 επιχειρήσεις σε 

αυτόνομα περίπτερα. Με μέριμνα του Γραφείου Δημόσιας Διπλωματίας η ελληνική 

παρουσία έτυχε προβολής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Πρεσβείας.  

 

                                                                                        Γραφείο ΟΕΥ Λονδίνου 

Έκθεση τροφίμων και ποτών Food & Life (Μόναχο, 30.11-04.12.2022) 

Στο διάστημα 30 Νοεμβρίου έως 4 Δεκεμβρίου έλαβε χώρα στο Μόναχο η έκθεση 

παραδοσιακών τροφίμων και ποτών Food&Life με παρουσία 33 ελληνικών επιχειρήσεων 

από τις Περιφέρειες Αττικής (7 παραγωγοί), Ηπείρου (18 παραγωγοί) και Στερεάς Ελλάδας 

(8 παραγωγοί). Την ελληνική συμμετοχή υποστήριξε το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και 

Βιομηχανικό Επιμελητήριο, ενώ τελούσε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων. Τη Food&Life, που συνιστά τη μεγαλύτερη καταναλωτική 

έκθεση τροφίμων και ποτών της Βαυαρίας με εμπορικούς επισκέπτες όπως  χονδρέμποροι, 

εισαγωγείς και διανομείς, ιδιοκτήτες εστιατορίων και αλυσίδων υπεραγορών, επισκέφθηκε 

προσωπικό της Πρεσβείας και του Γραφείο ΟΕΥ Μονάχου. Στη φετινή διοργάνωση 

συμμετείχαν περίπου 200 εκθέτες, με αντικείμενο την παραγωγή, επεξεργασία και 

τυποποίηση εκλεκτών αγροδιατροφικών και φυτικών καλλυντικών προϊόντων.  

Επιπρόσθετα, στις 30 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε εκδήλωση/γεύμα, ενέργεια που 

υποστηρίχθηκε από την Περιφέρεια Αττικής, παρουσία του Γενικού Πρόξενου της Ελλάδας 

στο Μόναχο. Ο επικεφαλής της αποστολής της Περιφέρειας Αττικής και γεωπόνος, κ. 

Αντωνόπουλος, προέβη σε αναλυτική παρουσίαση των αγροδιατροφικών προϊόντων της 

αττικής γης, δείγματα των οποίων διανεμήθηκαν στους παρευρισκόμενους. Οι εκθέτες της 

Περιφέρειας Αττικής επισκέφθηκαν, την 1η Δεκεμβρίου, τρεις εισαγωγείς ελληνικών 

προϊόντων και ενημερώθηκαν εκτενώς για τις καταναλωτικές συνήθειες των Γερμανών. 

Την επόμενη ημέρα πραγματοποιήθηκε εκδήλωση Β2Β συναντήσεων μεταξύ Ελλήνων 

εκθετών και Γερμανών εμπορικών αντιπροσώπων του κλάδου τροφίμων.  

Γραφείο ΟΕΥ Μονάχου 

Επιχειρηματική αποστολή Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σε Ντουμπάι 

για τον κλάδο τροφίμων 3-5 Δεκεμβρίου 2022) 

Στο Ντουμπάι πραγματοποιήθηκε, στο διάστημα 3-5 Δεκεμβρίου 2022, στοχευμένη 

επιχειρηματική αποστολή στον κλάδο τροφίμων, από την Περιφέρεια Κεντρικής 

Μακεδονίας, με τη συμμετοχή 17 εταιρειών. Επικεφαλής της αποστολής ήταν ο 

Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Απόστολος Τζιτζικώστας, ενώ συμμετείχαν, 

επίσης, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΣΕΒΕ), κ. Συμεών Διαμαντίδης. Τα μέλη 

της αποστολής επισκέφτηκαν σουπερμάρκετ και εμπορικά κέντρα, καθώς και μια από τις 

μεγαλύτερες αγορές νωπών προϊόντων τροφίμων, κυρίως αλιευμάτων, κρεάτων και 

φρούτων στο Ντουμπάι τη “Waterfront Market”. Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας 

και ο Εκτελεστικός Διευθυντής Λειτουργίας της εταιρείας ITHRA Dubai (θυγατρική του 
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κρατικού επενδυτικού ταμείου του Ντουμπάι, ICD), κ. Abdulla Al Qubaisi, υπέγραψαν 

συμφωνία συνεργασίας με σκοπό την ευρύτερη δυνατή προβολή και προώθηση των 

αγροδιατροφικών προϊόντων της Κεντρικής Μακεδονίας στην εν λόγω αγορά. Τέλος, ένα 

μέρος της επιχειρηματικής αποστολής παρέμεινε και μετά το πέρας της, ώστε να 

συμμετάσχει στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων του Αμπού Ντάμπι (ADIFE, 06-08.12), υπό την 

αιγίδα της Περιφέρειας, ενώ ο κ.Τζιτζικώστας ήρθε σε επαφή με τοπικούς αξιωματούχους, 

προβάλλοντας έτσι τον εξωστρεφή χαρακτήρα των επιχειρήσεων της Κεντρικής  

Μακεδονίας. 

 Γραφείο ΟΕΥ Ντουμπάι 

Ελληνική συμμετοχή στη διεθνή έκθεση δημιουργικής βιομηχανίας 

οπτικοακουστικών μέσων “FOCUS”, Λονδίνο 6-7/12/2022 

Το διάστημα 6-7 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε, στο Λονδίνο, η διεθνής έκθεση 

δημιουργικής βιομηχανίας οπτικοακουστικών μέσων “FOCUS” (https://focus2022.com/), 

απευθυνόμενη σε επαγγελματίες παραγωγούς κινηματογράφου, τηλεόρασης, διαφήμισης, 

animation και ψηφιακών παιχνιδιών. Στην έκθεση συμμετείχαν 177 εκθέτες, εθνικοί και 

τοπικοί φορείς προσέλκυσης διεθνών οπτικοακουστικών παραγωγών και επενδύσεων, 

εταιρείες  και στούντιο παραγωγής και επιχειρήσεις παροχής συναφών υπηρεσιών. Η 

συμμετοχή ήταν σημαντική, από πληθώρα χωρών, ενώ το συνεδριακό τμήμα της Focus 

περιλάμβανε συζητήσεις πάνελ, σεμινάρια, εργαστήρια και παρουσιάσεις εκθετών.  

Στο θενικό περίπτερο της Ελλάδας συμμετείχαν το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών 

Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ), η Διεύθυνση Οπτικοακουστικών Παραγωγών του 

Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου (Hellenic Film Commission), οι Περιφέρειες Κεντρικής 

Μακεδονίας και Ηπείρου και ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Επίσης, συμμετείχε μία ελληνική 

εταιρεία παραγωγής σε αυτόνομο περίπτερο. Στο συνεδριακό τμήμα της διοργάνωσης, η 

Hellenic Film Commission, ΕΚΟΜΕ και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

πραγματοποίησαν παρουσίαση με θέμα “Greece: A filming hub with endless possibilities”, 

που συνοδεύθηκε από προσφορά ποτών. Η ελληνική παρουσία στην έκθεση προβλήθηκε 

στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Πρεσβείας με μέριμνα του Γραφείου Δημόσιας 

Διπλωματίας, ενώ σημαντική ήταν η συμβολή του Γραφείου ΟΕΥ Λονδίνου. Η αποτίμηση 

της ελληνικής αποστολής για την Έκθεση ήταν θετική, τόσο βάσει του αριθμού των 

επισκεπτών, που ανήλθε στις 6.000, όσο και των αξιόλογων ευκαιριών δικτύωσης. 

                                                                                             Γραφείο ΟΕΥ Λονδίνου 

28η Διεθνής Έκθεση Tirana International Fair στα Τίρανα  

Στα Τίρανα (Συνεδριακό Μέγαρο) πραγματοποιπήθηκε, στο διάστημα 1-4 Δεκεμβρίου η 28η 

Διεθνής Έκθεση Tirana International Fair, με θέμα ‘’Think Global, Embrace Digital’’. Στην 

Έκθεση συμμετείχαν επιχειρήσεις από διάφορες χώρες με άμεση συμμετοχή ή 

εκπροσώπηση μέσω αλβανικών θυγατρικών. Από ελληνικής πλευράς συμμετείχαν 

επιχειρήσεις που σχετίζονταν τόσο  με ηλιακά συστήματα και σώματα θέρμανσης, 

https://focus2022.com/
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προϊόντα οικιακής και επαγγελματικής χρήσης, όσο και με τους κλάδους των κατασκευών 

και οικοδομικών υλικών και της παροχής υπηρεσιών. Την έκθεση επισκέφθηκε η Πρέσβης 

της Ελλάδος στην Αλβανία, ενώ χαιρετισμό απηύθυνε στην τελετή έναρξης ο επικεφαλής 

του Γραφείου ΟΕΥ Τιράνων.  

                                                                                    Γραφείο ΟΕΥ Τιράνων 

Διοργάνωση Διεθνούς Έκθεσης ADIFE (Abu Dhabi, 6-8.12.2022) 

Στο Εθνικό Εκθεσιακό Κέντρο του Αμπού Ντάμπι (ADNEC), πραγματοποιήθηκε η 1η 

Διεθνής Έκθεση Τροφίμων Abu Dhabi International Food Exhibition –ADIFE 

(https://adlife.com)  το τριήμερο 6-8.12.2022, η οποία αποτελεί μετεξέλιξη της Sial Middle 

East, μετά τη λήξη της συνεργασίας με τους Γάλλους διοργανωτές των Εκθέσεων SIAL. Η 

απήχηση της έκθεσης ήταν σημαντική, καθώς συμμετείχαν 445 εταιρείες από 41 χώρες, 

συμπεριλαμβανομένων 20 εθνικών περιπτέρων.  

Από ελληνικής πλευράς, συμμετείχαν 12 εκθέτες, η συμμετοχή των οποίων διοργανώθηκε 

από τις Περιφέρειες Αττικής (7 συμμετέχοντες) και Κεντρικής Μακεδονίας (5 

συμμετέχοντες). Την Έκθεση επισκέφτηκε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής  Μακεδονίας κ. 

Απόστολος Τζιτζικώστας.  

Στις 6 Δεκεμβρίου διοργανώθηκε, στο Ντουμπάι, εκδήλωση της Περιφέρειας Αττικής με 

σκοπό την προώθηση του αγροδιατροφικού τομέα. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν περίπου 

80 προσκεκλημένοι, εκπρόσωποι εταιρειών εισαγωγής/διανομής τροφίμων, σεφ, 

διαμορφωτών κοινής γνώμης κ.ά. Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος της Περιφέρειας για θέματα 

Αγροτικής & Κτηνιατρικής Πολιτικής, κ. Βοϊδονικόλας, και στελέχη της Περιφέρειας 

πραγματοποίησαν παρουσιάσεις για τον αγροδιατροφικό τομέα, ενώ προβλήθηκε βίντεο με 

σκοπό την προβολή της αγροτικής παραγωγής, της γαστρονομίας και της ιστορίας της 

Αττικής. Τέλος, πραγματοποιήθηκε σεμινάριο μαγειρικής, στο οποίο σεφ του ξενοδοχείου 

παρουσίασαν δυνατότητες χρήσης των εν λόγω προϊόντων σε εδέσματα που 

παρασκεύασαν και προσέφεραν σε συμμετέχοντες. 

                                                                             Γραφείο ΟΕΥ Ντουμπάι 

Εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων (Β2Β) από Thessaloniki 

Convention Bureau και Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στο Τελ Αβίβ 

(13.12.2022) 

Στο Τελ Αβίβ πραγματοποιήθηκε στις 13 Δεκεμβρίου 2022, εκδήλωση επιχειρηματικών 

συναντήσεων (Β2Β) 18 τουριστικών επιχειρήσεων από την Κεντρική Μακεδονία με 

ισραηλινούς δυνητικούς πελάτες, η οποία διοργανώθηκε από το Thessaloniki Convention 

Bureau, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Η Πρεσβεία Τελ Αβίβ 

υποστήριξε ενεργά την εκδήλωση, ενώ παρέστη ο Πρέσβυς κ. Λουκάκης. Η Περιφέρεια 

Κεντρικής Μακεδονίας εκπροσωπήθηκε από τον Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού κ. Αλ. 

Θάνο. Πραγματοποιήθηκε παρουσίαση των τουριστικών προορισμών και υπηρεσιών που 

https://adlife.com/
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παρέχουν η Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική και οι όμορες περιοχές, ενώ έγινε προβολή 

διαφημιστικού βίντεο από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Τέλος 

πραγματοποιήθηκαν οι επιχειρηματικές συναντήσεις οι οποίες κρίθηκαν πολύ 

ικανοποιητικές. 

                                                                                                           Γραφείο ΟΕΥ Τελ Αβίβ 

Οικονομικό Forum «Συνεργασία Ελλάδας-Γαλλίας: 2.0 : Eπενδύοντας στο 

μέλλον» 

Στις 13 Δεκεμβρίου 2022 πραγματοποιήθηκε στην έδρα του Εμπορικού και Βιομηχανικού 

Επιμελητηρίου Παρισίων Οικονομικό Forum με τίτλο «Συνεργασία Ελλάδας-Γαλλίας: 2.0 : 

Eπενδύοντας στο μέλλον», υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εξωτερικών Ελλάδας και 

Γαλλίας, διοργανώθηκε από το Ελληνο-Γαλλικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, 

σε συνεργασία με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Παρισίων, την CCEF (Ένωση 

Συμβούλων του Εξωτερικού Εμπορίου της Γαλλίας), το Eμπορικό και Bιομηχανικό 

Eπιμελητήριο Αθηνών, τον Medef International (σύνδεσμο βιομηχανιών Γαλλίας), το FFA 

(Επιχειρηματικό γαλλόφωνο φόρουμ), τις Πρεσβείες/Γραφεία ΟΕΥ Ελλάδας και Γαλλίας. 

 

Στο Φόρουμ, το συντονισμό του οποίου είχε αναλάβει από ελληνικής πλευράς ο 

Υφυπουργός Οικονομικής Διπλωματίας και Εξωστρέφειας του ΥΠΕΞ κ. Φραγκογιάννης, 

συμμετείχαν ο Υπουργός Οικονομικών κ. Σταϊκούρας, ο Υπουργός Ανάπτυξης & 

Επενδύσεων κ. Γεωργιάδης, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Πιερρακάκης, ο 

Υπουργός Υποδομών & Μεταφορών κ. Καραμανλής, ο Υπουργός Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής κ. Πλακιωτάκης καθώς και η Υφυπουργός Τουρισμού κ. Ζαχαράκη. 

Επιπλέον, συμμετείχαν , η Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, κα 

Σδούκου, ο Γενικός Γραμματέας Μεταφορών κ. Ξιφαράς, η Πρόεδρος και Διευθύνουσα 

Σύμβουλος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα – 

HDB) κα Χατζηπέτρου, ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ κ. Τόσιος, ο 

Πρόεδρος της HOTREC, της Πανευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Ξενοδοχίας και Εστίασης, και 

πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος κ. Βασιλικός. 

 

Από γαλλικής πλευράς, στο Φόρουμ συμμετείχαν ο Αναπληρωτής Υπουργός στο 

Υπουργείο Ευρώπης και Εξωτερικών Υποθέσεων αρμόδιος για το Εξωτερικό Εμπόριο, κ. 

Olivier BECHT, o Αναπληρωτής Υπουργός Ενεργειακής Μετάβασης Εδαφικής Συνοχής και 

Μεταφορών, κ. Beaune, ο Γενικός Διευθυντής Ενέργειας και Κλίματος του Υπουργείου 

Ενεργειακής Μετάβασης κ. Michel καθώς και o Γενικός Γραμματέας Τουρισμού του 

Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών κ. Strobel. 

Το φόρουμ επικεντρώθηκε στις ακόλουθες θεματικές: 

- Ενέργεια & Περιβάλλον 

- Τουρισμός 

- Μεταφορές & ναυτιλία 

- Άμυνα & ασφάλεια 

- Τεχνολογία / ψηφιακή διακυβέρνηση 
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