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 Διεθνής Έκθεση “International Food and Drink Expo, NEC Birmingham”  

 

Σο διάστημα 25–27 Απριλίου 2022 διοργανώθηκε στο Birmingham η ετήσια 

Διεθνής Έκθεση International Food and Drink Expo 2022, στην οποία συμμετείχαν 

περίπου 950 επιχειρήσεις σε επιμέρους τομείς τροφίμων και ποτών (γενικός τομέας, 

delicatessen, αγροτικά καταστήματα, καταστήματα ευκολίας κ.ά). Η 

επισκεψιμότητα ήταν ικανοποιητική, με τον τομέα του  delicatessen να απολαμβάνει 

τη μεγαλύτερη κίνηση και να αποτελεί τον ισχυρότερο τομέα της έκθεσης. 

Η χώρα μας συμμετείχε στην Έκθεση με συλλογικό περίπτερο με προϊόντα 

26 εταιρειών (με συνεργασία και υποστήριξη από τις Περιφέρειες Αττικής και 

Κεντρικής Ελλάδας). Σο Γραφείο ΟΕΤ Λονδίνου συνέβαλε με την αποστολή 

ενημερωτικών σημειωμάτων με λίστες εισαγωγέων, έρευνες αγοράς και σχετικές 

επισημάνσεις για τις διαδικασίες εισαγωγών μετά το Brexit. 

ύμφωνα με το Γραφείο ΟΕΤ Λονδίνου, η εν λόγω Έκθεση μαζί με την 

ανταγωνιστική της IFE Λονδίνου, έχουν μεν συρρικνωθεί σε σχέση με το προ 

πανδημίας μέγεθός τους, παραμένουν ωστόσο οι σημαντικότερες στον τομέα 

τροφίμων και ποτών στο Ην. Βασίλειο. την Έκθεση International Food and Drink 

Expo συνήθως συμμετέχουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κυρίως του τομέα 

delicatessen και των φυσικών–βιολογικών προϊόντων, ενώ στην IFE Λονδίνου 

προτιμάται από μεγαλύτερες επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού κλάδου. 

Γραφείο ΟΕΤ Λονδίνου 

 

 

Διαδικασία Εισόδου στην Ιαπωνία για επιχειρηματίες 

 

ύμφωνα με ενημέρωση του Γραφείου ΟΕΤ Σόκυο και με βάση όλα όσα 

ισχύουν κατά την τρέχουσα περίοδο, η διαδικασία για την έκδοση βίζας για 



επιχειρηματίες που επιθυμούν να μεταβούν στην Ιαπωνία για επαγγελματικούς 

λόγους έχει ως εξής: 

1. Ο Οργανισμός υποδοχής που εδρεύει στην Ιαπωνία (π.χ ιαπωνική 

εταιρεία που έχει απευθύνει πρόσκληση στους ενδιαφερόμενους ή η Πρεσβεία της 

Ελλάδας) υποβάλλει σχετική αίτηση μέσω του συστήματος “ERFS” του ιαπωνικού 

Τπουργείου Τγείας (https://entry.hco.mhlw.go.jp/) 

2. Μετά την υποβολή της αίτησης, εκδίδεται πιστοποιητικό, το οποίο οι 

ενδιαφερόμενοι προσκομίζουν στην Πρεσβεία της Ιαπωνίας στην Αθήνα μαζί με τα 

υπόλοιπα απαιτούμενα δικαιολογητικά (αίτηση για βίζα, φωτογραφία που θα 

συνοδεύει την αίτηση, διαβατήριο) για την έκδοση βίζας. Η φόρμα αίτησης για τη 

βίζα βρίσκεται στον σύνδεσμο: https://www.mofa.go.jp/files/000124525.pdf 

 

ημειώνεται ότι οι επιχειρηματίες απαιτείται να έχουν υποβληθεί σε PCR τεστ 72 

ώρες πριν την αναχώρησή τους. Όσοι έχουν κάνει την τρίτη δόση εμβολιασμού δεν 

υποβάλλονται στην 3ήμερη καραντίνα, στην οποία υποβάλλονται οι ανεμβολίαστοι 

και όσοι έχουν κάνει μόνον τις δύο δόσεις.  

Γραφείο ΟΕΤ Σόκυο 

 

 Διεθνείς εκθέσεις ιχθυηρών και θαλασσινών στη Βαρκελώνη 

 

Μεταξύ 26-28 Απριλίου 2022 πραγματοποιήθηκε η μεγαλύτερη εμπορική 

Έκθεση ιχθυηρών και θαλασσινών παγκοσμίως, Seafood Expo Global στη 

Βαρκελώνη, η οποία χαρακτηρίστηκε από πολύ υψηλό επίπεδο συμμετοχών και 

παρουσιάσεων. το πλαίσιο της έκθεσης διοργανώθηκε και η Seafood Processing 

Global, που αφορά την επεξεργασία, μεταποίηση και συσκευασία ιχθυηρών και 

θαλασσινών. 

Κατά τη διάρκεια του τριημέρου, 1.550 επιχειρήσεις από 76 χώρες, εξέθεσαν 

τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, που αφορούν την αλιεία, το εμπόριο, τη 

μεταφορά, την συσκευασία και την γαστρονομία ιχθυηρών και θαλασσινών.  

https://entry.hco.mhlw.go.jp/
https://www.mofa.go.jp/files/000124525.pdf


Η χώρα μας συμμετείχε με περίπτερο τόσο στην  Seafood Expo Global (10 

εταιρείες) όσο και στην Seafood Processing Global (6 εταιρείες). την ελληνική 

αποστολή συμμετείχαν επίσης ο Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας Α.Ε 

(ΟΚΑΑ) και η Ελληνική Οργάνωση Παραγωγών Τδατοκαλλιέργειας (ΕΛΟΠΤ), ενώ 

και το Γραφείο ΟΕΤ Μαδρίτης στάθηκε αρωγός στην εν λόγω ελληνική συμμετοχή. 

Σα ιχθυηρά αποτελούν το κυριότερο εξαγωγικό προϊόν της Ελλάδας στην 

Ισπανία για το 2021 και μεταξύ των δύο χωρών έχει αναπτυχθεί συνεργασία, με 

ανταλλαγή τεχνογνωσίας και τεχνοτροπίας εκατέρωθεν και ιδιαίτερα 

ικανοποιητική συμβατότητα επιχειρηματικής νοοτροπίας αναφορικά με τις 

ιχθυοκαλλιέργειες.  

Γραφείο ΟΕΤ Μαδρίτης 

 

 

 Εκδήλωση “Hellenism and Entrepreneurship” στον Άγιο Φραγκίσκο  

 

τις 4 Μαΐου 2022 πραγματοποιήθηκε στο Saint Francis Yacht Club του Αγίου 

Υραγκίσκου, η προγραμματισμένη εκδήλωση της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης 

The Hellenic Initiative (THI) με θέμα “Hellenism and Entrepreneurship”.  

την εκδήλωση, πέραν του Γενικού Προξένου και της Προΐσταμένης του 

Γραφείου ΟΕΤ Αγ. Υραγκίσκου, παρέστη η ομογενής Αντικυβερνήτης της 

Καλιφόρνια κα Kounalakis, ενώ την παρακολούθησαν άνω των 100 μελών της 

τοπικής ομογενειακής κοινότητας, μεταξύ των οποίων στελέχη εταιρειών 

τεχνολογίας, επιχειρηματίες, ακαδημαϊκοί, ερευνητές και φοιτητές. 

το πλαίσιο της εκδήλωσης, προβλήθηκε το έργο του THI στην ελληνο-

αμερικανική κοινότητα του Αγίου Υραγκίσκου, επιδιώκοντας, συγχρόνως αφενός 

την προσέλκυση εξειδικευμένων κριτών για το διαγωνισμό επιχειρηματικότητας 

EnvOlve Award και αφετέρου την προώθηση του προγράμματος “Connect the dots”, 

το οποίο διασυνδέει νέους Έλληνες επιχειρηματίες με επαγγελματίες της 

Διασποράς μέσω της διοργάνωσης συμβουλευτικών συνεδρίων (mentoring).  



Σο πάνελ των ομιλητών απαρτίσθηκε από επιτυχημένους Έλληνες 

επαγγελματίες που εδρεύουν στη Silicon Valley και δραστηριοποιούνται στο χώρο 

της νεοφυούς επιχειρηματικότητας και των επενδύσεων υψηλού ρίσκου (venture 

capital), οι οποίοι αναφέρθηκαν στην συμβολή των ελληνικών τους ριζών για την 

επιτυχημένη επαγγελματική τους πορεία εντός του άκρως ανταγωνιστικού 

περιβάλλοντος οικοσυστήματος καινοτομίας της περιοχής.  

Μετά το πέρας της συζήτησης, ακολούθησε κοινωνική εκδήλωση με σκοπό 

την δικτύωση των παρισταμένων, ενώ οι διοργανωτές ευχαρίστησαν για την 

υποστήριξη που έλαβαν από το Γενικό Προξενείο, τονίζοντας την ικανοποίησή τους 

για τον αναπάντεχα υψηλό αριθμό συμμετεχόντων. 

Γενικό Προξενείο Αγίου Υραγκίσκου 

 

 Πρόγραμμα προώθησης φέτας στον Καναδά 

 

Σο διάστημα 4-8 Μαΐου 2022, πραγματοποιήθηκε η τελευταία δράση στο 

πλαίσιο του 3ετούς προγράμματος προώθησης φέτας στην καναδική αγορά, με 

επωνυμία “7.1 Ημέρες γευσιγνωσίας – Προώθηση σε σημεία πώλησης (POS) στον 

Καναδά για το 2ο και 3ο έτος”.  

Η εν λόγω δράση αφορούσε τη δειγματοδιανομή ελληνικής φέτας ΠΟΠ σε 

31 καταστήματα της ευρύτερης περιφέρειας Σορόντο, στα οποία τοποθετήθηκε 

stand για την παροχή πληροφοριακού υλικού προς τους πελάτες με παράλληλη 

προσφορά προϊόντος για γευστική δοκιμή. ημειώνεται ότι σε όλα τα ως άνω 

καταστήματα υπήρχε διαθέσιμη προς πώληση ελληνική φέτα ΠΟΠ (την υλοποίηση 

της δράσης παρακολούθησαν μέλη του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΣΡΑ). 

Επισημαίνεται ότι οι ελληνικές εξαγωγές φέτας στον Καναδά ανήλθαν σε 

5,8 εκ. € το 2021, αυξημένες κατά 33,6% έναντι του 2020. Κατά το α’ δίμηνο 2022, 

κατεγράφη περαιτέρω αύξηση εξαγωγών κατά 18%. Ακολούθως, με εξαίρεση το 

2019, οπότε υπήρξε πτώση εξαγωγών κατά 4,9% έναντι του προηγούμενου έτους, 



παρατηρείται ανοδική τάση, που μπορεί σε μεγάλο ποσοστό να αποδοθεί στην 

υπογραφή της υμφωνίας CETA μεταξύ ΕΕ – Καναδά. Όπως προβλέπει, οι 

εξαγωγές εντός της προβλεπόμενης ποσόστωσης έχουν μηδενικό εισαγωγικό 

δασμό. Όπως αναφέρει το Γραφείο ΟΕΤ Σορόντο, το 2017 οι εξαγωγές ανέρχονταν 

σε 2,62 εκ. €, συνεπώς η αύξηση 2017-2021 ανέρχεται σωρευτικά σε 121%. 

Γραφείο ΟΕΤ Σορόντο 

 

 Forum για την ελληνική αγορά ακινήτων στη Βιέννη 

 

Σην 17 Μαΐου 2022 το Γραφείο ΟΕΤ Βιέννης διοργάνωσε σε συνεργασία με 

το Οικονομικό Επιμελητήριο Αυστρίας (WKO) Forum για την ελληνική αγορά 

ακινήτων στη Βιέννη, στην οποία συμμετείχαν ελληνικοί φορείς και επιχειρήσεις. 

Σις εργασίες του επενδυτικού Forum συντόνισε ο Περιφερειακός Διευθυντής του 

WKO για τη Νοτιανατολική Ευρώπη και την Κεντρική Ασία. 

Κατά την έναρξη των εργασιών, η Πρέσβης της Ελλάδας στην Αυστρία, 

αναφέρθηκε στις άριστες σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών και την σημασία της 

σύναψης συνεργασιών για την ανθεκτικότητα των οικονομιών μας, ενώ η 

Προϊσταμένη του Γραφείου ΟΕΤ επεσήμανε τις θετικές προοπτικές της ελληνικής 

οικονομίας. τις παρουσιάσεις των ομιλητών καλύφθηκε όλο το θεματικό φάσμα 

της ελληνικής αγοράς ακινήτων, το ευρύτερο οικονομικό τοπίο της Ελλάδας και οι 

συναφείς αναφυόμενες επενδυτικές ευκαιρίες, οι τάσεις στον τομέα ακινήτων, το 

νομικό πλαίσιο απόκτησης ακίνητης περιουσίας και οι ολοκληρωμένες υπηρεσίες 

διαχείρισης ακινήτων και παροχής υπηρεσιών τεχνικού ελέγχου. 

Σο Forum παρακολούθησαν περί τα 35 άτομα, εκπρόσωποι επενδυτικών 

ταμείων και κτηματομεσιτικών γραφείων, αλλά και ορισμένοι ιδιώτες με 

επενδυτικό ενδιαφέρον για τη χώρα μας.  

Όπως επισημαίνει το Γραφείο ΟΕΤ Βιέννης, η παρουσία της Ελλάδας στο 

Forum υπήρξε άρτια και συγκροτημένη και απέδωσε πειστικά το στίγμα της 



ελληνικής αγοράς ακινήτων. Λόγω δε, αυξημένου ενδιαφέροντος για 

πραγματοποίηση επαφών, παρατάθηκε η αρχική διάρκειά της κατά 2 ώρες.  

Γραφείο ΟΕΤ Βιέννης  

 

 

 Έρευνα για την λειτουργία επιχειρήσεων της ΕΕ στην Κίνα  

 

Σο Εμπορικό Επιμελητήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κίνα, παρουσίασε 

έρευνα σχετικά με τις επιπτώσεις της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, καθώς και 

της πρόσφατης έξαρσης της πανδημίας στην λειτουργία των επιχειρήσεων. 

Βασικό συμπέρασμα της έρευνας είναι ότι, για πρώτη φορά, οι επιχειρήσεις 

της ΕΕ που δραστηριοποιούνται στην Κίνα φαίνεται να αναθεωρούν την μέχρι 

τώρα ακολουθούμενη προσέγγιση “στην Κίνα, για την Κίνα”, κυρίως λόγω της 

αβεβαιότητας που προκαλεί η διακοπτόμενη λειτουργία της κινεζικής οικονομίας 

(“on-off economy”), στο πλαίσιο της ακολουθούμενης πολιτικής “μηδενικών 

κρουσμάτων”. 

Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων που έλαβαν μέρος στην μελέτη εδρεύουν 

στη αγκάη, στο Πεκίνο και στη Νότιο Κίνα, ενώ σχεδόν το 50% του συνόλου είναι 

επιχειρήσεις Μικρού και Μεσαίου Μεγέθους. Επίσης το 41% του συνόλου 

δραστηριοποιείται στους τομείς των επαγγελματικών και χρηματοπιστωτικών 

υπηρεσιών, της παραγωγής μηχανημάτων και της αυτοκινητοβιομηχανίας. 

Επιπρόσθετα, αν και το 60% των επιχειρήσεων αναμένει μείωση των εσόδων τους 

το 2022, (κυρίως σε εκπαίδευση, καλλυντικά, μόδα, κλωστοϋφαντουργία, 

περιβάλλον, αεροδιαστημική) δεν προτίθενται να αποχωρήσουν από την Κίνα 

παρά μόνον εάν προκύψουν απρόσμενα αρνητικές εξελίξεις.  

Αναφορικά με την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, το 1/3 των επιχειρήσεων 

εκτιμά ότι επηρεάζει αρνητικά την ελκυστικότητα της Κίνας, όμως το 50% δήλωσε 

ότι δεν έχει οδηγήσει σε μεταβολή της στάσης τους, ενώ λιγότερο από 10% 

ανάφερε ότι η ως άνω εξέλιξη επηρέασε τις επενδυτικές τους αποφάσεις. 



Η έρευνα είναι προσβάσιμη ατελώς στην ιστοσελίδα: 

https://www.europeanchamber.com.cn/en/publications-archive/973 

Γραφείο ΟΕΤ Πεκίνου  

 

 Προβολή  προϊόντων Κεντρικής Μακεδονίας στη Λευκωσία 

 

τις 17 Μαΐου 2022 η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία “Αγροδιατροφική 

ύμπραξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας/Α-ΠΚΜ” διοργάνωσε στη 

Λευκωσία εκδήλωση προβολής για τα γεωργικά προϊόντα υψηλής ποιότητας που 

παράγονται στην Κεντρική Μακεδονία, στην οποία συμμετείχε το Γραφείο ΟΕΤ 

Λευκωσίας και εκπρόσωποι εισαγωγέων τροφίμων και οίνων της Κύπρου.  Σα 

προϊόντα που προβλήθηκαν ήταν το γιαούρτι, τα τυριά ΠΟΠ (Κασέρι, Υέτα, 

Μπάτζος, Μανούρι), τα φρούτα ΠΟΠ (Ροδάκινο Νάουσας, Κεράσι Ροδοχωρίου, 

Ακτινίδιο Πιερίας) καθώς και οι οίνοι (Νάουσα, Γουμένισσα, Πλαγιές Μελίτωνα). 

Παράλληλα, ακολούθησε εκστρατεία ευρύτερης προβολής των προϊόντων 

αυτών σε εστιατόρια της Κύπρου, με τη δωρεάν προσφορά σχετικού μενού 

γευσιγνωσίας προς τους πελάτες τους.  

Οι ανωτέρω δράσεις περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα EUPHORIA, το 

οποίο υλοποιείται από την Α-ΠΚΜ, σε Ελλάδα και Κύπρο, και αποσκοπεί στην 

αύξηση των πωλήσεων των ανωτέρω προϊόντων στην ελληνική και την κυπριακή 

αγορά. Σο πρόγραμμα χρηματοδοτείται κατά 85% από την Ε.Ε. στο πλαίσιο 

στήριξης της επιχειρηματικότητας λόγω COVID (REA- Πρωτοβουλία “Enjoy It’s 

From Europe”). 

Όπως επεσήμανε ο Πρόεδρος της Α-ΠΚΜ κ. Κιλτίδης, η Περιφέρεια Κεντρ. 

Μακεδονίας συνεισφέρει με ποσοστό που ξεπερνά το 25% στο σύνολο του 

πρωτογενή τομέα της Ελλάδας, αποτελώντας περιφέρεια-“ναυαρχίδα” του 

ελληνικού αγροδιατροφικού κλάδου. τόχος της, για τα επόμενα χρόνια, είναι 

αφενός να συνεχίσει να προωθεί τα ήδη πιστοποιημένα προϊόντα και αφετέρου να 

μεριμνήσει για την κατοχύρωση και άλλων τοπικών προϊόντων που διαθέτουν τις 

https://www.europeanchamber.com.cn/en/publications-archive/973


προδιαγραφές να καταχωρηθούν ως ΕΠΙΠ (Εγγυημένα Παραδοσιακά Ιδιότυπα 

Προϊόντα).  Παράλληλα, επισημάνθηκε ότι για την περίπτωση μίας ενδεχόμενης 

επισιτιστικής κρίσης, έχουν ξεκινήσει προσπάθειες για την “αναβίωση” 

μακεδονικών προϊόντων (σινάπι και τοματοπολτός), τα οποία στο παρελθόν 

αποτελούσαν αναπόσπαστο κομμάτι της επιτόπιας παραγωγής και των εξαγωγών, 

ωστόσο σταδιακά εκτοπίστηκαν από ανταγωνιστικά εισαγόμενα προϊόντα.  

Γραφείο ΟΕΤ Λευκωσίας 

 

  

 

 

 

 

  


