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 Συμμετοχή Ελλήνων εκθετών σε Gulfood 2022 στο Ντουμπάι 

 

Σην περίοδο 13-17 Υεβρουαρίου 2022, πραγματοποιήθηκε στο Παγκόσμιο 

Κέντρο Εμπορίου του Ντουμπάι, η 27η διοργάνωση της Διεθνούς Εκθέσεως Gulfood, 

η σημαντικότερη διοργάνωση στον κλάδο τροφίμων και ποτών στη Μέση Ανατολή 

και την ευρύτερη περιοχή. Η Έκθεση, τα εγκαίνια της οποίας πραγματοποίησε ο 

Πρόεδρος του Dubai World Trade Centre Authority και η Τπουργός Κλιματικής 

Αλλαγής και Περιβάλλοντος των ΗΑΕ, προσέλκυσε περισσότερους από 4.000 

εκθέτες από 120 χώρες και 100.000 επισκέπτες από 200 χώρες.  

Η οργάνωση της εθνικής αντιπροσωπείας πραγματοποιήθηκε από την 

Enterprise Greece με επικεφαλής της αποστολής τον Γεν. Γραμματέα ΔΟ & 

Εξωστρέφειας του Τπ. Εξωτερικών κ. μυρλή. Ειδικότερα, εν συγκρίσει με το 2020, η 

ελληνική συμμετοχή κατέγραψε δυναμική επιστροφή, συμπεριλαμβάνοντας 

συνολικά 36 Εκθέτες, εκ των οποίων οι 15 έχουν ήδη παρουσία στην εμιρατινή 

αγορά. Μαζί με τον κ. μυρλή, τα περίπτερα επισκέφθηκαν, ο Πρέσβης της 

Ελλάδας στο Άμπου Ντάμπι καθώς και στελέχη του Γραφείου ΟΕΤ Ντουμπάι που 

παρείχαν ενημερωτικό υλικό και πληροφορίες για την εμιρατινή αγορά. Η 

πλειονότητα των εκθετών έμειναν ικανοποιημένοι από την ποιότητα  

επισκεψιμότητας των περιπτέρων τους, αξιολογώντας την αγορά των ΗΑΕ ως 

άνοιγμα εισόδου σε αγορές του Κόλπου, της Ασίας και Αν. Αφρικής. 

το πλαίσιο της Έκθεσης και των προγραμμάτων προώθησης ευρωπαϊκών 

αγροτικών προϊόντων, έλαβαν επίσης χώρα εκδηλώσεις τύπου και μαγειρικής ενώ 

η Enterprise Greece διοργάνωσε εκδήλωση προς τιμήν των Ελλήνων εκθετών,  την 

οποία χαιρέτησε ο κ. μυρλής. 

 

Γραφείο ΟΕΤ Ντουμπάι 

 



 

  Ανάδειξη του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας στο Ην. Βασίλειο 

 

τις 22 Μαρτίου 2022, πραγματοποιήθηκε από το Γραφείο ΟΕΤ Λονδίνου, σε 

συνεργασία με το Σμήμα Καινοτομίας του ΕΒ, δράση προώθησης του ελληνικού 

οικοσυστήματος καινοτομίας στο Ην. Βασίλειο. Ειδικότερα, διοργανώθηκε συζήτηση 

στρογγυλής τραπέζης με ακαδημαϊκούς, επενδυτές και επιχειρηματίες ελληνικής 

καταγωγής, με θέμα την ανάδειξη και δικτύωση ελληνικών τεχνολογικών νεοφυών 

επιχειρήσεων στο Η.Β, επιδιώκοντας την εμπορική αξιοποίηση ιδεών Ελλήνων 

ερευνητών και τη διευκόλυνση της πρόσβασης των ελληνικών νεοφυών 

επιχειρήσεων στη βρετανική αγορά.  

την συζήτηση, την οποία συντόνισε ο Πρέσβης κ. Ραπτάκης, συμμετείχε 

διαδικτυακά, ο Τφυπ. Εξωτερικών κ. Υραγκογιάννης που επεσήμανε την σημασία 

της νεοφυούς επιχειρηματικότητας και την συνεισφορά των Ελλήνων της 

Διασποράς στην ανάπτυξη της χώρας, καθώς και ο Τφυπ. Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων για Έρευνα και Καινοτομία κ. Δήμας, που μίλησε για την υποστήριξή 

της, μέσω της ψηφιακής πύλης Elevate Greece. Επιπρόσθετα, η Δ/ντρια του 

Σμήματος Καινοτομίας του ΕΒ κα. Αθανασιάδη περιέγραψε τις πρωτοβουλίες 

“Κοινότητα των Ελλήνων της Καινοτομίας” και “Κοινότητα ΕΒ Scale Up”.  

Κατά την συζήτηση, κρίθηκε απαραίτητη η επιχειρηματική καθοδήγηση και 

η εμβάθυνση του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας με έμφαση στις “ready to 

scale” επιχειρήσεις. Επισημάνθηκε δε, ότι προϋπόθεση για εξασφάλιση 

χρηματοδότησης και υπαγωγή στα προγράμματα φορολογικών κινήτρων είναι η 

απόκτηση μόνιμης εγκατάστασης και η κατάλληλη νομική διάρθρωση της 

επιχείρησης.  

 

Γραφείο ΟΕΤ Λονδίνου 

 

 



 

Επιχειρηματικό Φόρουμ Ελλάδας – Σαουδικής Αραβίας και επίσημες 

επισκέψεις Ελλήνων Υπουργών στην Σ. Αραβία 

 

Σο διάστημα 12-14 Μαρτίου 2022 πραγματοποιήθηκε επιχειρηματική 

αποστολή και φόρουμ στο Ριάντ της αουδικής Αραβίας, με επίσκεψη υψηλόβαθμης 

αντιπροσωπείας των Τπουργείων Εξωτερικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και 

Σουρισμού. το πλαίσιο των πολυάριθμων συναντήσεων τους με τους Τπουργούς 

της αουδικής Αραβίας και τα στελέχη δημόσιων και ιδιωτικών επιχειρηματικών 

φορέων της χώρας, διαπιστώθηκε ισχυρή κοινή πολιτική βούληση και δέσμευση για 

ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας των χωρών σε σειρά τομέων όπως ο τουρισμός, 

η ναυτιλία, οι κατασκευές και η ενέργεια με έμφαση στις ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας. Παράλληλα, συζητήθηκαν οι προοπτικές προώθησης οικονομικών 

συνεργειών και άλλων σχεδίων συνεργασίας μεταξύ οικονομικών και 

επιχειρηματικών φορέων των δύο χωρών. 

ημειώνεται ότι το επιχειρηματικό forum που έλαβε χώρα στις 13 Μαρτίου, 

ξεπέρασε κατά πολύ τις προσδοκίες καθώς πραγματοποιήθηκαν πάνω από 300 

συναντήσεις μεταξύ επιχειρήσεων (Β2Β), ενώ σχεδιάζεται η πραγματοποίηση  

αντίστοιχης εκδήλωσης (επιχειρηματική αποστολή και φόρουμ) στην Αθήνα. 

Πρεσβεία Ριάντ 

 

  Πρόγραμμα προώθησης και γευσιγνωσία της φέτας στη γερμανική αγορά  

 

το πλαίσιο του προγράμματος προώθησης και γευσιγνωσίας της φέτας 

στις αγορές των χωρών του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας και της Γερμανίας, το 

υλοποιήθηκε, διάστημα 7–12 Μαρτίου 2022, η δράση Ημέρες Γευσιγνωσίας (POS) στο 

Βερολίνο και συγκεκριμένα στις δύο μεγάλες γερμανικές αλυσίδες σουπερμάρκετ, 

EDEKA και REWE. 



Ο Προϊστάμενος του Γραφείου ΟΕΤ Βερολίνου επισκέφθηκε μαζί με στελέχη 

του αρμόδιου για την υλοποίηση του προγράμματος Οργανισμού “ΕΛΓΟ 

ΔΗΜΗΣΡΑ” καθώς και εκπρόσωπο της εταιρείας NOVACERT, τρία από τα 

συνολικά έντεκα σουπερμάρκετ, στα οποία πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση 

γευσιγνωσίας και προώθησης του προϊόντος, η οποία διήρκεσε 6 ημέρες. 

Όπως επισημαίνει το Γραφείο ΟΕΤ Βερολίνου, η εκδήλωση κρίθηκε 

ιδιαίτερα επιτυχής ενώ υπογραμμίζεται η σημασία υλοποίησης παρεμφερών 

προωθητικών και διαφημιστικών δράσεων και για άλλα επώνυμα και ποιοτικά 

προϊόντα, με σκοπό όχι μόνο την προώθηση και διαφήμισή τους, αλλά και την 

αξιολόγησή της αυθεντικότητας και της υψηλής ποιότητάς τους απευθείας από   

τους καταναλωτές.  

Γραφείο ΟΕΤ Βερολίνου 

 

 Προώθηση οίνων ΠΟΠ Νάουσα στην Ιαπωνία 

 

  τις 16-18 Μαρτίου 2022, υλοποιήθηκε στο Σόκυο μία ακόμη σειρά δράσεων, 

με την υποστήριξη του Γραφείου ΟΕΤ Σόκυο, στο πλαίσιο του προγράμματος 

“Προώθηση οίνων ΠΟΠ Νάουσα στις Η.Π.Α, Αυστραλία, Ιαπωνία”, με επικεφαλής 

τον ΑΑΟ ΒΑΕΝΙ Νάουσα και υπό την αιγίδα της Πρεσβείας στο Σόκυο. 

το πλαίσιο των δράσεων, στις οποίες υπήρξε 100% συμμετοχή, 

πραγματοποιήθηκαν ελεύθερη γευσιγνωσία, masterclass και food pairing και 

παρουσιάστηκαν 28 κρασιά ΠΟΠ Ξινόμαυρου Νάουσας.  

Παρατέθηκε γεύμα σε εστιατόριο, με συμμετοχή του Πρέσβη της Ελλάδος κ. 

Καραμήτσου Σζιρά, ο οποίος σε χαιρετισμό του αναφέρθηκε στην οινική παράδοση 

της Ελλάδας, στην ποικιλία και στην εξαιρετική ποιότητα των ελληνικών κρασιών 

και ειδικότερα του ξινόμαυρου. το γεύμα παρευρέθη επίσης ο Πρέσβης της Κύπρου 

κ. Μορίτσης, η πρέσβειρα του ελληνικού κρασιού στην Ιαπωνία κα Atsuko Aoyama 

καθώς και προσωπικότητες από το χώρο του κρασιού και της εστίασης. 

Γραφείο ΟΕΤ Σόκυο 



 

   Διεθνής Έκθεση Τουρισμού “Salon de Vacances” στις Βρυξέλλες 

 

Σο διάστημα 24-27 Μαρτίου 2022 και μετά από δύο χρόνια, 

πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες η ετήσια Έκθεση Salon de Vacances. την εν 

λόγω Έκθεση υπήρξε και ελληνική συμμετοχή, η οποία οργανώθηκε από το 

Γραφείο ΕΟΣ Κάτω Φωρών που εδρεύει στο Άμστερνταμ. 

Η παρουσία της χώρας μας στην Έκθεση ήταν ιδιαίτερα δυναμική, με 

περίπτερο έκτασης 200 τ.μ. και με συμμετοχή μεγάλου αριθμού εκθετών από 

Περιφέρειες της Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Ιονίων Νήσων, Κεντρικής 

Μακεδονίας, Βορείου Αιγαίου και Κρήτης καθώς και από τουριστικές επιχειρήσεις. 

το πλαίσιο της Έκθεσης, πραγματοποιήθηκε επίσης ειδική παρουσίαση για 

το ξενοδοχείο COSTA NAVARINO ως τιμώμενου προορισμού για το έτος 2022, ενώ 

παράλληλα έγινε ειδική αναφορά και στη νέα απευθείας πτήση Βρυξέλλες – 

Καλαμάτα από τον Απρίλιο του 2022, γεγονός που θα ενισχύσει τις ήδη αυξημένες 

τουριστικές ροές των Βέλγων στην χώρα μας, κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. 

 

Γραφείο ΟΕΤ Βρυξελλών 

 

 29η Διεθνής Έκθεση Αγροτικού Τομέα “AGRA 2022” στη Φιλιππούπολη 

 

Σο διάστημα 9 έως 13 Μαρτίου 2022, πραγματοποιήθηκε στη Υιλιππούπολη 

η Διεθνής Έκθεση Αγροτικού Σομέα “AGRA 2022”, η οποία αποτελεί το μεγαλύτερο 

και σημαντικότερο εκθεσιακό γεγονός του κλάδου γεωργίας και αγροτικής 

επιχειρηματικότητας στη Βουλγαρία. Παράλληλα με την Έκθεση διεξάγονται και οι 

συναφούς θεματικού ενδιαφέροντος Εκθέσεις “VINARIA” και “FOODTECH”. 

Αν και πέρυσι η Έκθεση δεν διεξήχθη λόγω της πανδημίας, φέτος διεξήχθη 

κανονικά, αλλά όπως σημειώνει το Γραφείο ΟΕΤ όφιας οι διεθνείς συμμετοχές 

υπήρξαν περιορισμένες και μη συγκρίσιμες με αυτές της προ πανδημίας περιόδου.  



τις 11/3, στέλεχος του Γραφείου ΟΕΤ όφιας, πραγματοποίησε επίσκεψη 

στο χώρο της Έκθεσης και συναντήθηκε με Έλληνες εκθέτες και εταιρείες που 

δραστηριοποιούνται στο χώρο εμπορίας αγροτικών μηχανημάτων και συμμετέχουν 

ανελλιπώς στην Έκθεση, έχοντας εδραιώσει αξιοσημείωτη εξαγωγική παρουσία 

στη βουλγαρική αγορά αγροτικών μηχανημάτων και τεχνολογιών.  

ύμφωνα και με το Γραφείο ΟΕΤ όφιας, η συμμετοχή της χώρας μας στην 

Έκθεση “AGRA”, η οποία γινόταν οργανωμένα υπό την “ομπρέλα” της Enterprise 

Greece, κρίνεται ιδιαίτερα θετική ενώ προτείνεται η ανάπτυξη περαιτέρω 

πρωτοβουλιών στο άμεσο μέλλον, με κοινό σκοπό την ενίσχυση της εξωστρέφειας 

του κλάδου αγροτικής επιχειρηματικότητας στη βουλγαρική αγορά.  

 

Γραφείο ΟΕΤ όφιας 

 

 

 Επιχειρηματική Αποστολή και Forum στη Βόρεια Μακεδονία 

 

Σο διάστημα 21-22 Μαρτίου τ.έ πραγματοποιήθηκε στα κόπια, το πρώτο 

Επιχειρηματικό Forum, μετά συναφούς Επιχειρηματικής Αποστολής, με τίτλο 

“Business Beyond Borders”, το οποίο συνδιοργάνωσε το Ελληνοαμερικανικό 

Εμπορικό Επιμελητήριο και το Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο στη Βόρεια 

Μακεδονία, με την υποστήριξη των Πρεσβειών των ΗΠΑ σε κόπια και Αθήνα 

καθώς και του Γραφείου ΟΕΤ κοπίων. 

την ως άνω διοργάνωση συμμετείχαν 60 εκπρόσωποι των επιχειρηματικών 

κοινοτήτων των δύο χωρών και έλαβαν χώρα περί τις 30 Β2Β συναντήσεις, με 

ιδιαίτερα θετικές προοπτικές. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν και πέντε 

συνολικά συναντήσει B2G, συμπεριλαμβανομένης της συνάντησης του Τπουργείου 

Ανάπτυξης της Βόρειας Μακεδονίας με αγροτικό συνεταιρισμό της Βορείου 

Ελλάδος.  



Οι συμμετέχοντες στο forum, αφού συμφώνησαν για την ήδη υπάρχουσα 

εύρωστη διμερή οικονομική και εμπορική συνεργασία των χωρών, επεσήμαναν τις 

προοπτικές που διανοίγονται για έναρξη τριμερούς εμπορικής, οικονομικής και 

επενδυτικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας, ΗΠΑ και Β. Μακεδονίας. Παράλληλα, 

υπογραμμίστηκαν οι ευκαιρίες συνεργασίας και επενδύσεων που προσφέρει η 

γειτονική χώρα μέσω προγραμμάτων κρατικών ενισχύσεων και του Νόμου για 

τρατηγικές Επενδύσεις, με έμφαση στους τομείς ενέργειας, 

τεχνολογίας/καινοτομίας, μεταποίησης, εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics), 

υποδομών και κατασκευών και αγροτεχνολογίας. 

ύμφωνα με το Γραφείο ΟΕΤ κοπίων, εκφράσθηκε έντονο ενδιαφέρον, 

εταιρειών της Β. Μακεδονίας, για περαιτέρω διασύνδεση(matching) με ελληνικές 

εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε τομείς κοινού επιχειρηματικού ενδιαφέροντος. 

 

Γραφείο ΟΕΤ κοπίων  

 

  


