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Διεθνήσ Έκθεςη OPTI 2023 

Από 13 ως 15 Ιανουαρίου 2023 πραγματοποιήθηκε στο Μόναχο η Διεθνής Έκθεση “OPTI-the 

international trade show for optics & design 2023”, η οποία έχει ως αντικείμενο τα οπτικά. 

Ειδικότερα στη Έκθεση συμμετέχουν εταιρείες που παράγουν προϊόντα ή παρέχουν 

υπηρεσίες για τη βιομηχανία οπτικών, οπτικά μηχανήματα ακριβείας, μετρητικό 

εξοπλισμό, αναλώσιμα καθώς και ακουστικά βαρηκοΐας. το πλαίσιο τα Έκθεσης έλαβαν 

χώρα δύο εργαστήρια εμπειρογνωμόνων σχετικά με τις νέες τάσεις στον χώρο των οπτικών 

εφαρμογών. 

Η φετινή διοργάνωση συγκέντρωσε 15.500 επισκέπτες από 67 χώρες και 307 εκθέτες από 28 

χώρες. Επιπλέον έλαβαν μέρος δύο ελληνικές εταιρείες-εκθέτες (που δραστηριοποιούνται 

στο σχεδιασμό και την πώληση σκελετών οράσεως και γυαλιών ηλίου), οι οποίες 

εξέφρασαν την ικανοποίησή τους στα στελέχη του Γραφείου ΟΕΤ Μονάχου τόσο για την 

επισκεψιμότητα της Έκθεσης όσο και για τις προοπτικές νέων επιχειρηματικών 

συνεργασιών όπως στον σχεδιασμό και παραγωγή οπτικών για τρίτες επιχειρήσεις.  

ημειώνεται ότι η επόμενη OPTI θα πραγματοποιηθεί 12-14 Ιανουαρίου 2024. 

Γραφείο ΟΕΤ Μονάχου 

Εκδηλώςεισ ςτο πλαίςιο τησ διοργάνωςησ Εβδομάδασ Βιωςιμότητασ Αμπού 

Ντάμπι (Abu Dhabi Sustainability Week-ADSW), 14-19.01.2023  

Ολοκληρώθηκε η “Abu Dhabi Sustainability Week” (ADSW) στο πλαίσιο της οποίας έλαβε 

χώρα μεταξύ άλλων το World Future Energy Summit (16-18.01.2023) - φόρουμ για την 

ενέργεια, το κλίμα και το περιβάλλον. Σο εν λόγω φόρουμ λειτούργησε ως εμπορική 

Έκθεση στην οποία οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τα προϊόντα 

τους που συμβάλουν στη βιωσιμότητα. Η ελληνική παρουσία συνίστατο σε τρεις εταιρείες-

εκθέτες με αντικείμενο τα υψηλής τεχνολογίας υλικά (νανοϋλικά και οργανικά 

ηλεκτρονικά), ανάπτυξη ρομποτικού συστήματος καθαρισμού φωτοβολταϊκών πάνελ και 

διαχείριση αποβλήτων και περιβαλλοντικές τεχνολογίες.  Ο Πρέσβυς της Ελλάδας στα ΗΑΕ 

όπως επίσης και στελέχη του Γραφείου ΟΕΤ Ντουμπάι επισκέφθηκαν τα περίπτερα των 

ελληνικών επιχειρήσεων ενώ έλαβαν χώρα συνομιλίες για διεύρυνση των ήδη παγιωμένων 

συνεργασιών μεταξύ εταιρειών των δύο χωρών στον χώρο της διαχείρισης αποβλήτων.  

Εξάλλου πραγματοποιήθηκε στις 14-15 Ιανουαρίου η 13η ετήσια συνέλευση του οργανισμού 

IRENA (International Renewable Energy Agency).  το πλαίσιο του υπουργικού διαλόγου για 

τα κρίσιμα υλικά , ο Πρέσβης της Ελλάδας στα ΗΑΕ, κ. Θεοχαρίδης, ο οποίος εκπροσώπησε 

τη χώρα μας αναφέρθηκε στις προοπτικές σχετικά με τα εν λόγω υλικά: η Ελλάδα κατέχει 

την πρώτη θέση σε παραγωγή βωξίτη εντός της ΕΕ ενώ αποτελεί σημαντικό παραγωγό 
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νικελίου και κοβαλτίου. Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο του “MENA Europe Future Energy 

Dialogue” (MEFED) παρουσίασε τον στόχο ανάδειξης της χώρας μας ως ενεργειακού 

κόμβου μέσω της διαφοροποίησης των πηγών και της συμβολής μας στην ενεργειακή 

ασφάλεια της ευρύτερης περιοχής. Οι παρευρισκόμενοι εκδήλωσαν άλλωστε ζωηρό 

ενδιαφέρον για την πρόσφατα ανακοινωθείσα σύμπραξη για την ηλεκτρική διασύνδεση 

Ελλάδας-Αιγύπτου. 

 Γραφείο ΟΕΤ Ντουμπάι  

Παρουςίαςη πλατφόρμασ “Digesta” από την Ελληνική Επιτροπή 

Ανταγωνιςμού ςτο Μαρόκο 

τις 19 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε από την Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού στο 

Ραμπάτ παρουσίαση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Digesta, βάσης δεδομένων ευρωπαϊκής 

νομολογίας επί θεμάτων δικαίου και ανταγωνισμού. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο 

πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Αδελφοποίησης με το υμβούλιο Ανταγωνισμού 

του Μαρόκου. το εν λόγω πρόγραμμα συμμετέχουν και οι Επιτροπές Ανταγωνισμού της 

Ιταλίας και Πολωνίας ενώ ηγείται η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία 

δημιούργησε και την πλατφόρμα. Η τελευταία παρέχει δυνατότητα πρόσβασης στη σχετική 

νομολογία της ΕΕ και των κρατών-μελών και εφαρμογής ενός συστήματος 

παρακολούθησης της μαροκινής νομοθεσίας καθώς και της συμβατότητάς της με το 

ευρωπαϊκό δίκαιο ανταγωνισμού. τόχος, μέσω της ενδυνάμωσης του μαροκινού κράτους 

δικαίου, είναι η προστασία των επενδυτών και των καταναλωτών και η ενίσχυση της 

επενδυτικής ελκυστικότητας του Μαρόκου. 

Η παρουσίαση έλαβε χώρα στην έδρα του Ανώτατου Δικαστικού υμβουλίου της χώρας 

παρουσία μελών του Ανωτάτου Δικαστηρίου του Μαρόκου, ανώτατων δικαστικών 

λειτουργών της χώρας, και στελεχών της μαροκινής Επιτροπής Ανταγωνισμού. Από την 

ελληνική πλευρά συμμετείχαν η κα. Καμπαλούρη, μόνιμη ύμβουλος του Προγράμματος 

Αδελφοποίησης, η κα. Νάκου και ο κ. Αντρέου, εμπειρογνώμονες της Ελληνικής Επιτροπής 

Ανταγωνισμού οι οποίοι πραγματοποίησαν την παρουσίαση της πλατφόρμας Digesta. 

Γραφείο ΟΕΤ Μαρόκου 

Ελληνική ςυμμετοχή ςτη Διεθνή Έκθεςη κλάδου τουριςμού FITUR 2023  

(Μαδρίτη 18-22.01.2023 ) 

Κατά το διάστημα 18 έως 22 Ιανουαρίου έλαβε χώρα, στο Εκθεσιακό Κέντρο IFEMA στη 

Μαδρίτη, η 43η  Έκθεση «FITUR 2023»  η οποία αποτελεί τη σημαντικότερη Έκθεση 

τουρισμού στην Ισπανία. Η φετινή Έκθεση προσέλκυσε το ενδιαφέρον περισσότερων από 
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222.000 ατόμων. Η επισκεψιμότητα της ψηφιακής εκδοχής της Έκθεσης υπήρξε επίσης 

αξιοσημείωτη.   

Ως προς τη διοργάνωση της Έκθεσης, σημειώνεται πως υπήρχαν 8 πτέρυγες και 

συμμετείχαν 131 χώρες. Η Ελλάδα είχε συμμετοχή με εθνικό περίπτερο του ΕΟΣ και 

παρουσία 33 συνεκθετών. Η οργάνωση της ελληνικής συμμετοχής πραγματοποιήθηκε από 

τον ΕΟΣ, στο πλαίσιο στρατηγικής του περί ανάδειξής της Ελλάδας ως κορυφαίου 

τουριστικού προορισμού, και το γραφείο ΕΟΣ Μαδρίτης. Ουσιαστική υπήρξε εξάλλου η 

συνδρομή του Γραφείου Ο.Ε.Τ Μαδρίτης σε επίπεδο πληροφόρησης προς τις συμμετέχουσες 

εταιρείες σχετικά με την ισπανική τουριστική αγορά και τις διμερείς τουριστικές ροές αλλά 

και ενδιαφέροντος για περαιτέρω προώθηση συνεργασιών με ισπανόφωνες χώρες. Σην 

έκθεση και το ελληνικό εθνικό περίπτερο επισκέφθηκε και ο Πρέσβυς της Ελλάδας 

ημειώνεται πως οι ελληνικές εταιρείες αλλά και οι θεσμικοί φορείς (Περιφέρειες, Δήμος 

κιάθου) είχαν πρόσβαση σε εξατομικευμένες συναντήσεις σχετικού ενδιαφέροντος, στο 

πλαίσιο των συνολικών συναντήσεων που πραγματοποίησε ο ΕΟΣ για την προώθηση του 

τουριστικού προϊόντος της χώρας μας. 

Γραφείο ΟΕΤ Μαδρίτης 

Συμμετοχή ςε εναρκτήρια εκδήλωςη προγράμματοσ Twinning Σερβίασ-

Ελλάδασ-Σλοβενίασ  

τις 19 Ιανουαρίου 2023, η Γεωπονική χολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου σε 

συνεργασία με το Ινστιτούτο Αραβοσίτου «Zemun Polje» και το Γεωπονικό Ινστιτούτο   

λοβενίας (Kmetijski Institut Slovenije), διοργάνωσαν στο Βελιγράδι την εναρκτήρια 

εκδήλωση για το έργο αδελφοποίησης “Credit Vibes”, το οποίο εντάσσεται στο πρόγραμμα 

της ΕΕ «Horizon Europe» για την έρευνα και την καινοτομία. την εκδήλωση συμμετείχαν 

και στελέχη του Γραφείου ΟΕΤ Βελιγραδίου.  

την εκδήλωση πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις των τριών φορέων με στόχο την 

ανταλλαγή τεχνογνωσίας στον τομέα της γεωργίας/γεωπονίας και την περαιτέρω 

ανάπτυξη της  τριμερούς συνεργασίας.  

Γραφείο ΟΕΤ Βελιγραδίου 

Επένδυςη εταιρεία EuroEnergy ςτην ανάπτυξη αιολικού πάρκου ςτην 

Κροατία 

Η εταιρεία EuroEnergy, θυγατρική του ομίλου Libra με έδρα την Ελλάδα ανακοίνωσε 

πρόσφατα τη δραστηριοποίησή της στην αγορά ανανεώσιμων πηγών ενέργειας της 

Κροατίας με την ανάπτυξη αιολικού πάρκου ισχύος 114MW στην περιοχή Udbina της 
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επαρχίας Lika-Senj που βρίσκεται στα δυτικά της χώρας. Ο προϋπολογισμός του έργου 

ανέρχεται σε 150 εκ. ευρώ. 

Ας σημειωθεί ότι το μερίδιο των ΑΠΕ στην εγχώρια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην 

Κροατία προσεγγίζει το 65%. 

Γραφείο ΟΕΤ Ζάγκρεμπ 

Διεθνείσ Εκθέςεισ “Who’s next-Bijorca” (Παρίςι, 21-23.01.2023) 

Ολοκληρώθηκε στο Παρίσι η διεξαγωγή των Εκθέσεων ένδυσης και αξεσουάρ “Who’s next” 

και κοσμημάτων, ψευδοκοσμημάτων, ωρολογίων μόδας και σχετικών υλικών κατασκευής 

“Bijorca”. Η Έκθεση που αποτελεί σημαντική διοργάνωση βάσει του αριθμού διεθνών 

αγοραστών που συγκεντρώνει, προσέλκυσε φέτος 1.500 εκθέτες καθώς και 50.000 

επισκέπτες, κυρίως επαγγελματίες του χώρου.  

Σον συντονισμό της ελληνικής συμμετοχής ανέλαβε η Enterprise Greece και η συμμετοχή 

ανήλθε σε 22 ελληνικές επιχειρήσεις. Αξίζει να αναφερθεί ότι οι συμμετέχοντες εξέφρασαν 

την ικανοποίησή τους στα στελέχη του Γραφείου ΟΕΤ Παρισίων, που επισκέφθηκαν τα 

ελληνικά περίπτερα και συνομίλησαν με τους εκθέτες, τόσο από την επισκεψιμότητα της 

έκθεσης όσο και από την υποστήριξη που τους παρείχε η Enterprise Greece ως προς τη 

διερεύνηση δυνατοτήτων εξαγωγικής επέκτασης.  

Η επόμενη διοργάνωση της Έκθεσης πρόκειται να λάβει χώρα στο Παρίσι, 2-4 επτεμβρίου 

2023. 

Γραφείου ΟΕΤ Παρισίων 

Διεθνήσ Έκθεςη «MAISON & OBJET» ( Παρίςι, 19 -23.01.2023 ) 

το διάστημα 19-23 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι η Διεθνής Έκθεση 

εσωτερικής διακόσμησης “Maison & Objet” , μια από τις σημαντικότερες Διεθνείς Εκθέσεις 

στο χώρο του σχεδίου επίπλων, ειδών σπιτιού και διακόσμησης. υμμετείχαν συνολικά 

2.337 εκθέτες (996 από τη Γαλλία και 1.341 από τρίτες χώρες) ενώ την επισκέφθηκαν 

περίπου 65.000 άτομα, κυρίως επαγγελματίες του χώρου.  

Από ελληνικής πλευράς, συμμετείχαν 28 εταιρείες υπό τον συντονισμό της Enterprise 

Greece (EG). τις συμμετέχουσες εταιρείες, πέρα από αυτές που έχουν διαχρονική 

παρουσία, παρευρέθηκαν και μικρότερες οι οποίες υποστηρίχθηκαν από την EG ώστε να 

διευρύνουν την εξαγωγική τους δραστηριότητα. Οι εκπρόσωποι όλων των εταιρειών 

δήλωσαν ικανοποιημένοι τόσο από την επισκεψιμότητα όσο και από την υποστήριξη που 

τους παρείχε η Enterprise Greece. Αξίζει να σημειωθεί πως τα τελευταία χρόνια, 
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διαπιστώνεται ότι αρκετές ελληνικές επιχειρήσεις που κατασκεύαζαν και μεταποιούσαν 

ρούχα στη Βουλγαρία έχουν επιστρέψει τη βάση τους στην Ελλάδα (φορολογικοί λόγοι / 

εργατικά κόστη).  

Από την  παρουσία στην Έκθεση υπογραμμίζεται ο έντονα εξωστρεφής χαρακτήρας των 

ελληνικών επιχειρήσεων διακόσμησης και design. 

Η επόμενη διοργάνωση της εν λόγω Έκθεσης αναμένεται να λάβει χώρα στο Παρίσι το 

χρονικό διάστημα 7-11 επτεμβρίου 2023. 

Γραφείο ΟΕΤ Παρισίων 

Διεθνήσ Έκθεςη “Intersec” ( Ντουμπάι, 17-19.01.2023) 

το διάστημα 17-19 Ιανουάριου 2023 έλαβε χώρα στον εκθεσιακό χώρο Dubai World Trade 

Center , η διεθνής έκθεση “Intersec”, η οποία επικεντρώνεται σε συστήματα ασφαλείας, 

υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, αστυνόμευση και κυβερνοασφάλεια. Οι τομείς υπηρεσιών 

στους οποίους εστίασε αφορούσαν την Εμπορική και Περιμετρική ασφάλεια, τα συστήματα 

πυρόσβεσης και διάσωσης, τα συστήματα υγείας και ασφάλειας καθώς και την 

Κυβερνοασφάλεια. υμμετείχαν συνολικά 780 εκθέτες, από 44 χώρες, εκ των οποίων 

καταγράφηκε συμμετοχή τριών ελληνικών εταιρειών από τους κλάδους συστημάτων 

συναγερμού και εμπορικής και περιμετρικής ασφάλειας. ημειώθηκε ωστόσο ικανοποίηση 

των εταιρειών αναφορικά με την επισκεψιμότητα και τις στοχευμένες επαφές που 

πραγματοποίησαν. 

Γραφείο ΟΕΤ Ντουμπάι 

 


