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Επιχειρηματική αποστολή Ελληνο-γερμανικού επιμελητηρίου στο 

Σικάγο  

Το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, διοργάνωσε, 

στις 27 Σεπτεμβρίου 2022, επιχειρηματική αποστολή στο Σικάγο, όπου 

πραγματοποιήθηκαν B2B συναντήσεις μεταξύ μελών της επιχειρηματικής 

αποστολής και αμερικανικών επιχειρήσεων. Οι προγραμματισμένες συναντήσεις, 

πραγματοποιήθηκαν στους χώρους των αμερικανικών επιχειρήσεων και στόχευαν 

στην προώθηση ελληνικών προϊόντων στην αμερικανική αγορά, ενώ 

διευθετήθηκαν και συναντήσεις και με αρχιτεκτονικά γραφεία του Σικάγου. 

Γραφείο ΟΕΥ Σικάγο 

 

Διεθνής Έκθεση “Aluminium 2022” στο Ντύσσελντορφ  

Έπειτα από διακοπή τεσσάρων-4 ετών, λόγω πανδημίας, πραγματοποιήθηκε το 

διάστημα 27-29 Σεπτεμβρίου 2022, η 13η Διεθνής Έκθεση αλουμινίου “Aluminium 

2022” στον Εκθεσιακό χώρο του Ντύσσελντορφ (Messe Dusseldorf). 

Στη φετινή διοργάνωση παρευρέθηκαν 20.400 επισκέπτες και 730 εκθέτες από 50 

χώρες. Η ελληνική συμμετοχή ανήλθε σε 9 επιχειρήσεις από τον κλάδο του 

αλουμινίου.   

Γραφείο ΟΕΥ Ντύσσελντορφ 

 

Διεθνής Έκθεση “BATIMAT 2022” στο Παρίσι 

Το διάστημα 3-6 Οκτωβρίου 2022 πραγματοποιήθηκε στο εκθεσιακό κέντρο Porte de 

Versailles του Παρισιού  η Διεθνής Έκθεση Κατασκευαστικού Τομέα και Δομικών 

Υλικών “BATIMAT 2022”.  Η Enterprise Greece υποστήριξε τη συμμετοχή  11 

ελληνικών εξαγωγικών εταιρειών στη φετινή διοργάνωση.   

Στα ελληνικά περίπτερα, συνολικής επιφάνειας περίπου 400 τμ, οι επισκέπτες είχαν 

τη δυνατότητα να γνωρίσουν προϊόντα από τους κλάδους των μονωτικών υλικών 

και χρωμάτων, του μαρμάρου, των ηλιακών συστημάτων καθώς και των 

ολοκληρωμένων συστημάτων αλουμινίου, με νέα καινοτόμα προϊόντα και 

ενδιαφέρουσες αρχιτεκτονικές εφαρμογές.  

Σημειώνεται ότι οι Έλληνες εκθέτες είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή και με 

εκπροσώπους από τις γαλλόφωνες χώρες της Αφρικής, οι οποίες τα τελευταία 

χρόνια έχουν παρουσιάσει αυξημένο εξαγωγικό ενδιαφέρον για τις ελληνικές 

επιχειρήσεις. 

Enterprise Greece 

 



 

 

Διεθνής Επιχειρηματική Εκδήλωση “SIM EXPO 2022: Financial and 

Investment Support for SMEs” στη Σόφια 

Στις 3 Οκτωβρίου 2022, έλαβε χώρα, στη Σόφια, το Διεθνές Συνέδριο “SIM EXPO 

2022: Financial and Investment  Support for SMEs”, το οποίο διοργανώθηκε για 3η 

συνεχόμενη χρονιά υπό την αιγίδα του Βουλγαρικού Εμπορικού και Βιομηχανικού 

Επιμελητηρίου (BCCI) και του Βουλγαρικού Οργανισμού Προώθησης Μικρομεσαίων 

Επιχειρήσεων (BSMEPA)  

Στο θεματικό πάνελ του Συνεδρίου με θέμα: “Foreign direct investment- benefit for 

business and stimulus for the economy” ο Προϊστάμενος του Γραφείου Οικονομικών 

και Εμπορικών Υποθέσεων, κ. Δ. Μίχας (Γενικός Σύμβουλος ΟΕΥ Β’), 

πραγματοποίησε εισήγηση με τίτλο: “Greek FDI in Bulgaria: Assessing past 

achievements and mapping the future challenges and opportunities”. 

Στην εισήγηση του ο κ. Μίχας εστίασε στη μέχρι σήμερα πολύ σημαντική 

επενδυτική παρουσία και τις επενδυτικές ροές της Ελλάδας στη Βουλγαρία. 

Επιπροσθέτως, αναφέρθηκε στα πιο πρόσφατα επίσημα στοιχεία για τις ελληνικές 

ΑΞΕ στη Βουλγαρία, στις πιο πρόσφατες μεγάλες ελληνικές επενδύσεις εν μέσω 

πανδημικής και ενεργειακής κρίσης και στην ανάλυση των επενδυτικών ροών από 

την Ελλάδα προς τη Βουλγαρία , με ιδιαίτερη έμφαση στην περίοδο της πανδημίας. 

Τέλος, έκλεισε την εισήγησή του με αναφορά στις κυριότερες μελλοντικές 

προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η ελληνική εξωστρεφής 

επιχειρηματικότητα στη Βουλγαρία, και με προτάσεις του ελληνικού επιχειρείν στη 

Βουλγαρία προς τους βουλγαρικούς επιχειρηματικούς και κυβερνητικούς φορείς για 

την αντιμετώπιση των δυσμενών μέχρι σήμερα οικονομικών συνεπειών των 

διαδοχικών κρίσεων της προηγούμενης περιόδου. 

Γραφείο ΟΕΥ Σόφιας 

 

 Προώθηση ελληνικών προϊόντων σε Β2Β roadshow στην Κίνα 

Στις 9 Οκτωβρίου 2022 πραγματοποιήθηκε Β2Β roadshow προώθησης εισαγόμενων 

τροφίμων και οίνων στην πόλη Zhongshan, όπου έλαβε μέρος εισαγωγέας 

ελληνικού οίνου, ελαιόλαδου και συσκευασμένων τροφίμων.  

Ο Γεν. Πρόξενος κ. Μανδαλίδης απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό στην εκδήλωση 

αναφερόμενος στη μεσογειακή διατροφή, την ελληνική παραγωγή ελαιόλαδου και 

την οινική παράδοση της Ελλάδας, ενώ  παραχώρησε και σύντομη συνέντευξη σε 

τοπικό τηλεοπτικό σταθμό (Zhongshan TV). Τέλος, η Ελλάδα προβλήθηκε ως 

τουριστικός προορισμός με οπτικο-ακουστικό υλικό του ΕΟΤ.  

Γενικό Προξενείο  Γκουανγκζού 

 

 

 



 

 

 

Διεθνής Έκθεση “Speciality and Fine Food Fair” στο Λονδίνο 

Η Διεθνής Έκθεση “Speciality And Fine Food Fair” έλαβε χώρα το διάστημα 5-6 

Σεπτεμβρίου 2022 στο εκθεσιακό κέντρο Olympia του Λονδίνου προσελκύοντας 500 

εκθέτες και 7.500 επισκέπτες από τους κλάδους της λιανικής πώλησης, της εστίασης 

και της φιλοξενίας. Η Έκθεση αφορούσε προϊόντα τα οποία ενσωματώνουν φυσικά, 

βιολογικά, υγιεινά και προερχόμενα από βιώσιμες πηγές προέλευσης συστατικά.  

Στην Έκθεση συμμετείχαν 10 ελληνικές εταιρείες, οκτώ εκ των οποίων  

στεγάστηκαν σε κοινό περίπτερο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ 

υπήρχαν επίσης και δύο εταιρικά περίπτερα.  

Επιπροσθέτως,  διοργανώθηκε ένα κοινό περίπτερο προώθησης ευρωπαϊκών 

φρέσκων φρούτων από την Ελλάδα και τη Ρουμανία και επιπλέον υπήρχε μία 

συμμετοχή επιχείρησης ελληνικού ελαιόλαδου με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο. 

Σημειώνεται  ότι από τις χώρες της Ε.Ε. συμμετείχαν επίσης οι:  Ισπανία,  Βέλγιο,  

Ιταλία, Γαλλία, Ολλανδία, Ιαπωνία, Πορτογαλία ενώ σε ξεχωριστό περίπτερο 

συμμετείχε η Σικελία. 

Γραφείο ΟΕΥ Λονδίνου 

 

Ελληνική Επιχειρηματική αποστολή στην Αργεντινή                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Το διάστημα 4-6 Οκτωβρίου 2022 ελληνική επιχειρηματική αποστολή μετέβη στο 

Μπουένος Άιρες με εταιρείες από τους κλάδους του κτηματομεσιτικού τομέα, της 

ενέργειας, των τροφίμων και των ποτών, ενώ υπήρχε και συμμετοχή από οίκο 

δημοπρασιών.  

Η εν λόγω αποστολή, η οποία διοργανώθηκε από το Επιχειρηματικό Συμβούλιο 

Ελλάδας-Λατινικής Αμερικής, πραγματοποίησε επίσης επισκέψεις στη Βραζιλία, 

την Ουρουγουάη και τον Παναμά.  

Με τη συνδρομή του Γραφείου ΟΕΥ Μπουένος Άιρες διοργανώθηκαν οι Β2Β, στις 5 

Οκτωβρίου, συναντήσεις μεταξύ των εκπροσώπων των ελληνικών επιχειρήσεων και 

εταιρειών της Αργεντινής, στους χώρους της Ελληνικής Πρεσβείας στο Μπουένος 

Άιρες.  

Πρεσβεία Μπουένος Άιρες 

 

Διεθνής Έκθεση αμυντικού εξοπλισμού “AUSA 2022” στην 

Ουάσινγκτων 

Πραγματοποιήθηκε, την περίοδο 10-12 Οκτωβρίου 2022  η Διεθνής 

Εμπορική Έκθεση αμυντικού εξοπλισμού, που διοργανώνει ο Σύνδεσμος 

Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων AUSA (Association of US Army), στο εκθεσιακό 

κέντρο Walter Washington Convention Center.  



 

 

Η συμμετοχή της Ελλάδας με εθνικό περίπτερο με 15 εταιρείες του κλάδου 

αμυντικού εξοπλισμού, διοργανώθηκε για 9ο συνεχόμενο έτος από το Ελληνο-

Αμερικανικό Επιμελητήριο, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Ελλήνων 

Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού-ΣΕΚΠΥ, την Enterprise Greece και υπό την 

αιγίδα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Στην Έκθεση συμμετείχε επίσης και το 

Εθνικό Κέντρο Ερευνών “Δημόκριτος” μαζί με το τεχνολογικό πάρκο “Lefkippos”. 

Το ελληνικό περίπτερο εγκαινιάστηκε από τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, κ. Ν. 

Χαρδαλιά. Στο πλαίσιο προβολής καινοτόμων προϊόντων των ελληνικών εταιρειών 

σημειώνεται ότι η ελληνική συμμετοχή περιλάμβανε ειδική εκδήλωση “Greek 

Innovation Day” για εξειδικευμένο κοινό εκπροσώπων αμερικανικών εταιρειών και 

του αμερικανικού στρατού.  

Γραφείο ΟΕΥ Ουάσινγκτων   

 

Εμπορική Έκθεση και Επιχειρηματικές συναντήσεις στη Βουλγαρία 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “STRENGTHEN”, Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής 

Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020», η Δημοτική αρχή και 

το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο του Blagoevgrad διοργάνωσαν διήμερη 

εκδήλωση με διεξαγωγή Επιχειρηματικών Συναντήσεων (B2B meetings) και ειδικής 

Εμπορικής Έκθεσης με προϊόντα από την Ελλάδα και τη Βουλγαρία.  

Από ελληνικής πλευράς,  30 επιχειρήσεις-μέλη του Εμπορικού και Βιομηχανικού 

Επιμελητηρίου Σερρών από τους κλάδους των τροφίμων και αγροτικής 

επιχειρηματικότητας, του τουρισμού, της βιομηχανίας της δημιουργίας (creative 

industry) και των δομικών υλικών μετέβησαν στην πόλη του Blagoevgrad για την 

εκδήλωση. 

Στις 14 Οκτωβρίου, το Επιμελητήριο του Blagoevgrad οργάνωσε ενημέρωση της 

ελληνικής αντιπροσωπείας περί των κλάδων αιχμής και των ανταγωνιστικών 

πλεονεκτημάτων της τοπικής οικονομίας και γνωριμία με σημαντικές επιχειρήσεις 

της περιοχής. Εν συνεχεία, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση παρουσίασης του έργου 

“STRENGTHEN” και των πρωτοβουλιών που έχουν ήδη αναληφθεί. Στο πλαίσιο 

αυτό επισημάνθηκαν μεταξύ άλλων: 

-οι σημαντικές δυνατότητες ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων της διασυνοριακής περιοχής Ελλάδος- Βουλγαρίας,  

-η συμβολή του έργου “STRENGTHEN” προς την επίτευξη αυτού του σκοπού και  

-οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται στο πλαίσιο της υλοποίησής του Προγράμματος 

για την ενίσχυση του εξαγωγικού «αποτυπώματος» της επιχειρηματικότητας του 

Νομού Σερρών στην αγορά της Βουλγαρίας. 

Στις 15 Οκτωβρίου, οργανώθηκε η ειδική Εμπορική Έκθεση, στην οποία οι 

συμμετέχουσες επιχειρήσεις είχαν την δυνατότητα να παρουσιάσουν τα προϊόντα 

τους στο βουλγαρικό κοινό και να πραγματοποιήσουν τις επιχειρηματικές 

συναντήσεις. 

Γραφείο ΟΕΥ Σόφιας 

 



 

 

Εκδήλωση εταιρείας ΑΕΟΝ στο Hokkaido 

Από τις 13 ως τις 16 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε στην πόλη Sapporo της 

Περιφέρειας Hokkaido, στο μεγαλύτερο κατάστημα της εταιρείας λιανικής πώλησης 

ΑΕΟΝ, η εκδήλωση “AEON and Sapporo City’s First Event – Greece Fair”. Με αφορμή 

την υποψηφιότητα του Sapporo για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, οι 

διοργανωτές επέλεξαν να τιμήσουν τη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων, 

προβάλλοντας σε περίπτερο τα ελληνικά προϊόντα και ειδικότερα ελληνικά κρασιά, 

ελαιόλαδο και ελιές, με την ενεργή υποστήριξη του Γραφείου ΟΕΥ Τόκυο. 

Παράλληλα υπήρξε προβολή του ελληνικού τουρισμού με έντυπο και 

οπτικοακουστικό υλικό.  

Γραφείο ΟΕΥ Τόκυο 

 

Εκδήλωση προώθησης ελληνικών αλιευμάτων στην Σόφια 

Πραγματοποιήθηκε στις 5 Οκτωβρίου 2022 η επιχειρηματική εκδήλωση 

προώθησης αλιευμάτων από την Καβάλα “Sea Food Fantastic” στο εστιατόριο 

“Toscana in Boyana”, υπό την οργανωτική μέριμνα και εποπτεία της Περιφερειακής 

Ενότητας Καβάλας και του Επιμελητηρίου Καβάλας. Την ίδια μέρα, στο πλαίσιο της 

υλοποίησης του Προγράμματος της ΕΕ «ΕΣΠΑ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 

και Θάλασσα 2014-2022», η Περιφερειακή Ενότητα και το Επιμελητήριο Καβάλας 

συμμετείχαν με περίπτερο στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών της Σόφιας 

“InterFood & Drink 2022”, όπου είχαν την ευκαιρία δικτύωσης με επαγγελματίες του 

κλάδου τροφίμων.  

Γραφείο ΟΕΥ Σόφιας 

 

Συμμετοχή Ελλήνων Εκθετών στην Gitex Global στο Ντουμπάι  

Το διάστημα 10-14 Οκτωβρίου 2022 διοργανώθηκε η 42η Διεθνής Έκθεση Gitex 

Global στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου του Dubai. Σημειώνεται ότι η εν λόγω 

έκθεση αποτελεί μία από τις σημαντικότερες στον κλάδο της τεχνολογίας στην 

περιοχή της Μέσης Ανατολής και Βορείου Αφρικής. Στην Έκθεση συμμετείχαν 5.000 

εκθέτες από 90 χώρες και προσέλκυσε περί τις 138.000 επισκέπτες. Στο Ευρωπαϊκό 

Περίπτερο που χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα Εμπορικών Εκθέσεων του 

Εξωτερικού(OTF) του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας(EIC), συμμετείχαν και 

δύο (2) ελληνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε συστήματα διαχείρισης 

εργατικού δυναμικού και της αυτοματοποιημένης μηχανικής μάθησης στον ιατρικό 

τομέα. 

Γραφείο ΟΕΥ Ντουμπάι 

 

Εκδήλωση προώθησης της Περιφέρειας Ηπείρου ως τουριστικού 

προορισμού  

Στις 19 Οκτωβρίου 2022 πραγματοποιήθηκε εκδήλωση παρουσίασης και 

προώθησης της Περιφέρειας Ηπείρου ως τουριστικού προορισμού στην αγορά της 

Βουλγαρίας, στο κεντρικό ξενοδοχείο της Σόφιας “Sofia Hotel Balkan”. Στην εν λόγω 



 

 

εκδήλωση διοργανώθηκαν επιχειρηματικές συναντήσεις μεταξύ τουριστικών 

επιχειρήσεων από την Περιφέρεια Ηπείρου και τουριστικών πρακτόρων και λοιπών 

επαγγελματιών του τουριστικού τομέα από την Βουλγαρία. Στο πλαίσιο της 

υλοποίησης του «Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΣΠΑ Ήπειρος 2014-2020» και με 

την οργανωτική μέριμνα της Περιφέρειας Ηπείρου, πραγματοποιήθηκε κατά τη 

διάρκεια της εκδήλωσης δράση τουριστικής προβολής της εν λόγω περιοχής ως 

σημαντικού τουριστικού προορισμού στην Ελλάδα  κατά τη διάρκεια ολόκληρου του 

έτους. 

Γραφείο ΟΕΥ Σόφιας 

 

 

Διεθνής Έκθεση Τουρισμού “Tourism Expo Japan 2022” 

Από 22 έως 25 Σεπτεμβρίου διεξήχθη στο Τόκυο για 8η χρονιά η διεθνής 

έκθεση τουρισμού “Tourism Expo Japan 2022” με τη συμμετοχή 1.018 εταιρειών και 

οργανισμών από 78 χώρες, προσελκύοντας 124.000 επισκέπτες. Σημειώνεται ότι για 

το 2023 η εν λόγω έκθεση πρόκειται να διεξαχθεί στην Οσάκα μεταξύ 26-29 

Οκτωβρίου και ήδη ξεκίνησαν οι αιτήσεις συμμετοχής (πληροφορίες στον σύνδεσμο 

https://www.t-expo.jp/en/exhibit2023 ). Εξάλλου, στην κατεύθυνση της προβολής της 

χώρας μας ως ταξιδιωτικού προορισμού στο Ιαπωνικό κοινό έχει ήδη 

πραγματοποιηθεί (Ιούλιος 2022), με πρωτοβουλία του Γραφείο ΟΕΥ Τόκυο, 

παρουσίαση της Ελλάδας σε 50 ταξιδιωτικούς πράκτορες. Επιπλέον εξετάζεται η 

υλοποίηση ταξιδιού γνωριμίας και εξοικείωσης για ταξιδιωτικούς πράκτορες από 

την Ιαπωνία εντός του 2023.  

Γραφείο ΟΕΥ Τόκυο 

 

Διεθνής Έκθεση Τροφίμων “SIAL PARIS 2022” 

Στις 15 Οκτωβρίου εγκαινιάσθηκε η Διεθνής Έκθεση Τροφίμων “SIAL PARIS 

2022” με 7.000 συμμετοχές από 120 χώρες, εκ των οποίων και άνω των 300 

ελληνικών επιχειρήσεων, γεγονός που κατέταξε την χώρα μας στην 5η θέση, σε 

επίπεδο αριθμού ξένων εκθετών. Σημειώνεται ότι ο κ. Υπουργός Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων, τα μέλη της ελληνικής Αντιπροσωπείας και στελέχη από 

την Πρεσβεία και το Γραφείο ΟΕΥ Παρισίων, παρέστησαν στην έναρξη της 

Έκθεσης, όπου επισκέφθηκαν τα ελληνικά περίπτερα και συνομίλησαν με το 

σύνολο των Ελλήνων εκθετών.  

Τη φετινή διοργάνωση της εθνικής συμμετοχής ανέλαβε η Enterprise Greece, ενώ 

αριθμός εταιρειών συμμετείχε και μέσω ιδιωτικών φορέων διοργάνωσης εκθέσεων. 

Επίσης, έλαβαν μέρος με παρουσία περιπτέρου, ικανός αριθμός Περιφερειών της 

χώρας και Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια. 

Ο Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Φραγκογιάννης εξέφρασε την ικανοποίηση του για 

την δυναμική ελληνική παρουσία στην εν λόγω έκθεση, καθώς επίσης και για την 

ανταπόκριση των Ελλήνων παραγωγών, αξιοποιώντας τα εργαλεία, που τους 

https://www.t-expo.jp/en/exhibit2023


 

 

παρείχε η δομή της Οικονομικής Διπλωματίας, μέσω των Αρχών Εξωτερικού και της 

Enterprise Greece. 

Πρεσβεία Παρισίων 

 

Συμμετοχή Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. 

Παπαθανάση στο Toronto Economic Forum 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Ν. Παπαθανάσης, 

συνοδευόμενος από πολυμελή αποστολή, επισκέφθηκε το Τορόντο κατά το 

διάστημα 13-18 Οκτωβρίου 2022, προκειμένου να συμμετάσχει στο Toronto Economic 

Forum που συνδιοργανώθηκε από το Οικονομικό Φόρουμ Δελφών και τον 

οργανισμό “The Hellenic Initiative Canada”. Στο εν λόγω Οικονομικό Συνέδριο, το 

οποίο πραγματοποιήθηκε στις 17 και 18 Οκτωβρίου, η Πρέσβυς της Ελλάδας στον 

Καναδά, κα Κ. Αθανασιάδου, απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό κατά την έναρξη των 

εργασιών. 

Σημειώνεται ότι το Συνέδριο έδωσε την ευκαιρία στην Ελλάδα να προβληθεί ως 

επενδυτικός προορισμός και αξιόπιστος οικονομικός και εμπορικός εταίρος, να 

εξοικειώσει το καναδικό κοινό με το νέο επιχειρηματικό περιβάλλον που αναδύεται 

στη χώρα μας όπως επίσης και να πραγματοποιηθούν πλήθος B2B και G2B 

συναντήσεων. 

Τέλος, ο κ. Αν. Υπουργός Ανάπτυξης και η ελληνική αντιπροσωπεία επισκέφθηκαν 

τα γραφεία της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο, όπου συναντήθηκε με το Προεδρείο 

της, αλλά και με εκπροσώπους εθνικοτοπικών Οργανώσεων, καθώς και με την 

American Hellenic Educational and Progressive Association (AHEPA) του Καναδά. 

Γενικό Προξενείο Τορόντο 

 

Ελληνική επιχειρηματική αποστολή στην Ουρουγουάη  

 

Στις 7 Οκτωβρίου 2022 ελληνική επιχειρηματική αποστολή συμμετείχε σε 

συναντήσεις στο Εμπορικό Επιμελητήριο Μοντεβιδέο που αποτέλεσε τον τελευταίο 

σταθμό επίσκεψής της στη Λατινική Αμερική. Στην έναρξη της εκδήλωσης σύντομο 

χαιρετισμό απηύθυνε ο ειδικός σύμβουλος του Πρωθυπουργού για θέματα 

Λατινικής Αμερικής, κ. Πιπίνης. Η διοργάνωση είχε θετικό πρόσημο ως προς τη 

χρησιμότητα για τις ελληνικές επιχειρήσεις και για τον λόγο αυτό η Ουρουγουάη 

πρόκειται να συμπεριληφθεί εκ νέου σε μελλοντικές επιχειρηματικές αποστολές. 

Πρεσβεία Μοντεβιδέο 

 

Ετήσια εκδήλωση παρουσίασης προϊόντων ελληνοαμερικανικής   

εισαγωγικής εταιρείας  “ Victory Food Service” 

Στις 19 Οκτωβρίου  2022 πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη εκδήλωση της 

ελληνοαμερικανικής εισαγωγικής εταιρείας “ Victory Food Service” η οποία  

διοργανώνεται ετησίως με σκοπό την ενημέρωση των πελατών της σχετικά  με τα 

προϊόντα, καθώς και την προσέλκυση νέων.  



 

 

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, έγινε ενημέρωση για την αμερικανική λιανική 

αγορά τροφίμων, με έμφαση σε αυτή της Ν. Υόρκης,  και στις ευκαιρίες για την 

προώθηση των ελληνικών προϊόντων. Στο πλαίσιο αυτό επισημαίνεται ότι η 

ελληνοαμερικανική αγορά τροφίμων παρουσιάζει σημαντικές αυξομειώσεις, λόγω 

των μεταβαλλόμενων διατροφικών συνηθειών και προτύπων στο αγοραστικό κοινό 

ελληνικής καταγωγής. Στην επιτυχή τοποθέτηση προϊόντων στην αμερικανική 

αγορά , κρίσιμο ρόλο παίζουν ο διαμεσολαβητής (μεσίτης, broker) και ο υπεύθυνος 

αγορών (buyer) της εταιρείας-αγοραστή, ενώ απαιτείται σημαντικό κεφάλαιο για 

την προώθηση από την επιχείρηση που επιδιώκει να εξαγάγει. Τα ελληνικά 

προϊόντα μπορούν να προωθηθούν στην αμερικανική αγορά με πλεονέκτημα την 

υψηλή ποιότητα, ωστόσο, το μικρό μέγεθός τους αποτελεί συχνά τροχοπέδη στην 

επίτευξη οικονομιών κλίμακας, ώστε να ικανοποιηθούν τα κριτήρια της μεγάλης 

ποσότητας με χαμηλές τιμές για μία τόσο μεγάλη αγορά.  

Γραφείο ΟΕΥ Ν. Υόρκης 

 

 Συμμετοχή Ελλήνων εκθετών σε Έκθεση Wetex και Dubai Solar Show 

Πραγματοποιήθηκε στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου του Ντουμπάι (DWTC), 

μεταξύ 27-29 Σεπτεμβρίου 2022, η 24η Διεθνής Έκθεση Water, Energy, 

Technology, Environment Exhibition (WETEX) μαζί με τη Dubai Solar Show (DSS). 

Πρόκειται για δύο από τις σημαντικότερες εκθέσεις για τις ΑΠΕ και τη βιώσιμη 

ανάπτυξη στην ευρύτερη περιοχή ενώ έλαβαν χώρα παράλληλα με την 8η 

Παγκόσμια Σύνοδο Κορυφής για την Πράσινη Οικονομία.  

Οι φετινές εκθέσεις, οι οποίες διοργανώνονται από την Αρχή Ηλεκτρισμού και 

Ύδρευσης του Ντουμπάι, είχαν θέμα «στην πρώτη γραμμή της βιωσιμότητας» ενώ 

εστίασαν σε πράσινες τεχνολογίες και καινοτομίες στις ΑΠΕ και διαχείριση υδάτων, 

πράσινες μετακινήσεις, κτίρια, μεταξύ άλλων. Η διοργάνωση συγκέντρωσε 1.750 

εκθέτες από 55 χώρες με 20 εθνικά περίπτερα και 6.000 επισκέπτες, ενώ υπήρχε και 

μία ελληνική συμμετοχή (εταιρεία Solbotix με ρομποτικά συστήματα καθαρισμού 

πάνελ). 

Γραφείο ΟΕΥ Ντουμπάι 


