
Ο Οργανισμός Enterprise Greece αποτελεί μετεξέλιξη της εταιρείας 
«Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» (Invest in Greece)  - στην οποία ενσωμα-
τώθηκαν και οι αρμοδιότητες του «Ελληνικού Οργανισμού Εξωτερικού 
Εμπορίου Α.Ε.» (ΟΠΕ Α.Ε.) - σε έναν καινοτόμο φορέα για το σύνολο 
των υπηρεσιών εξωστρέφειας. 

 

O Οργανισμός Enterprise Greece (Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και 
Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.) είναι ο αρμόδιος εθνικός φορέας, υπό την 
εποπτεία του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για την προσέλ-
κυση επενδύσεων στην Ελλάδα και την προώθηση των ελληνικών εξα-
γωγών, με στόχο να προβάλλει τη χώρα ως ελκυστικό επενδυτικό προο-
ρισμό και να προωθεί ανταγωνιστικά προϊόντα και υπηρεσίες της χώ-
ρας μας στο εξωτερικό. 

 

Στο Newsletter του Οργανισμού παρατίθενται μερικές από τις σημαντι-
κότερες πρωτοβουλίες του Enterprise Greece, που σχεδιάστηκαν και υ-
λοποιήθηκαν το τελευταίο διάστημα. Ανάλογες δυναμικές δράσεις προ-
γραμματίζονται για το μέλλον με σκοπό την προώθηση, προβολή και 
στήριξη όλων των ανταγωνιστικών κλάδων της οικονομίας μας. 
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Το 2016 υπήρξε μια πολύ σημαντική χρονιά για την ενίσχυση της εξωστρέ-
φειας της ελληνικής οικονομίας, αφού οι Ξένες Άμεσες Επενδύσεις κατέγρα-
ψαν την καλύτερη επίδοση των τελευταίων οκτώ χρόνων, ενώ για δεύτερο 
συνεχόμενο έτος είχαμε ρεκόρ αξίας εξαγωγών (με εξαίρεση τα πετρελαιοει-
δή), με την δυναμική αυτή να αποτυπώνεται ισχυρά από την έναρξη του 
2017. Το πρώτο τετράμηνο του έτους, η Τράπεζα της Ελλάδος αναφέρει ότι 
οι (καθαρές) εισροές Ξένων Άμεσων Επενδύσεων στην Ελλάδα ανήλθαν σε 
1.341,9 εκατ. ευρώ, σε σχέση με 398,8 εκατομμύρια το αντίστοιχο τετράμηνο 
του 2016, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 236,5%. Επίσης, τo πρώτο 
πεντάμηνο του 2017, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, η αξία 
των ελληνικών εξαγωγών αυξήθηκε κατά 19,20% (ήτοι 11,6 δις ευρώ από 9,7 
το αντίστοιχο πεντάμηνο του 2016) ή κατά 6,05%, εξαιρουμένων των πετρε-
λαιοειδών, (ήτοι 7,8 δις ευρώ από 7,4 το αντίστοιχο πεντάμηνο του 2016). 

Η ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης, η προοπτική αναδιάρθρωσης του 
χρέους, η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, η αύξηση της ρευ-
στότητας και των χρηματοδοτικών εργαλείων και η περαιτέρω εμπέδωση της 
οικονομικής και πολιτικής σταθερότητας προοιωνίζονται θετικά αποτελέ-
σματα για την φετινή χρονιά. 

Η στρατηγική που εφαρμόζει ο οργανισμός εντάσσεται στην γενικότερη α-
ναπτυξιακή στρατηγική της χώρας η οποία στοχεύει στη βιώσιμη ανάπτυξη 
μέσω και της παραγωγής προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας και απο-
τελεσματικότερης αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού στην κατεύθυν-
ση δημιουργίας ποιοτικών και διατηρήσιμων θέσεων εργασίας. 

Προοπτική που ενισχύεται από την προσέλκυση επενδύσεων σε τομείς και 
κλάδους με συγκριτικά πλεονεκτήματα για την χώρα μας καθώς και προώ-
θηση σε διεθνές επίπεδο των υψηλής ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών 
για την περαιτέρω αύξηση των εξαγωγών. 

Αυτό είναι και το μέλημα του οργανισμού όπου μέσα από την υιοθέτηση 
βέλτιστων πρακτικών και αξιοποίησης των απαραίτητων εργαλείων, δια-
μορφώνει ένα συνεκτικό και στοχευμένο πλάνο δράσης για την ενίσχυση 
της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων με περισσότερες και νέες 
δράσεις, ένταξη νέων κλάδων και νέων αγορών, καθώς και μεγαλύτερο ενδι-
αφέρον από πλευράς φορέων και εταιρειών να συμμετάσχουν σε αυτές τις 
δράσεις, γεγονός που αποτυπώνεται στον απολογισμό του πρώτου εξαμή-
νου.  

Στο Newsletter του Οργανισμού παρατίθενται μερικές από τις σημαντικότε-
ρες πρωτοβουλίες του Enterprise Greece, που σχεδιάστηκαν και υλοποιήθη-
καν το Α’ Εξάμηνο 2017. Ανάλογες δυναμικές δράσεις προγραμματίζονται 
για το μέλλον με σκοπό την προώθηση, προβολή και στήριξη όλων των α-
νταγωνιστικών κλάδων της οικονομίας μας. 

 

Χρήστος Στάικος 

Πρόεδρος Enterprise Greece 

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 
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 Η υλοποίηση δράσεων προβολής οίνων ποιότητας ΠΟΠ και 
ΠΓΕ  σε συνδυασμό με τις ενέργειες προβολής που υλοποιεί η 
ΕΔΟΑΟ και οι ιδιωτικές επιχειρήσεις (συγχρηματοδοτούμενο 
πρόγραμμα), συνέβαλαν στην αύξηση των εξαγωγών  του ελλη-
νικού κρασιού προς την Ιαπωνία κατά 226% σε αξία από το 
2012-2016, ξεπερνώντας τα 450.000 ευρώ, σύμφωνα με την ΕΛ-
ΣΤΑΤ. Oι εξαγωγές στην Κορέα, αν και μικρότερης έκτασης, 
παρουσιάζουν μεγάλη άνοδο:  από 5.000 δολάρια το 2013 έχουν 
φτάσει τα 147.000 δολάρια το 2016.  

 Διοργάνωση επενδυτικού Roadshow στις ΗΠΑ και την Αγγλία 
( 18- 27 Ιουνίου)- επίσκεψη του Υπουργού Οικονομίας και Ανά-
πτυξης, κ. Δημήτρη Παπαδημητρίου. 

 Οργάνωση και υποστήριξη επίσημης αποστολής Υφυπουργού 
Οικονομίας και Ανάπτυξης στην Κίνα – Υπογραφή Τριετούς 
Πλάνου Συνεργασίας 2017-2019 με  Λαϊκή Δημοκρατία της Κί-
νας. 

 Δράσεις Προώθησης και Διαβούλευσης για το Πρόγραμμα χο-
ρήγησης αδειών διαμονής σε επενδυτές τρίτων χωρών – Greek 
Golden Visa Programme: Ο Οργανισμός εντός του α’ εξαμήνου 
2017 συμμετείχε με περίπτερο σε έκθεση προώθησης επενδύσεων 
σε ακίνητα στη Μόσχα τον Απρίλιο και διοργάνωσε το εθνικό 
περίπτερο με τη συμμετοχή ελληνικών εταιρειών του κλάδου σε 
δύο εκθέσεις: τον Μάιο στο Λίβανο και τον Ιούνιο στο Πεκίνο. 
Παράλληλα, διοργάνωσε κύκλο διαβούλευσης για το Greek 
Golden Visa Programme με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων με 
την αγορά και τη διαμόρφωση προτάσεων βελτίωσης. Για το 
σκοπό αυτό διοργανώθηκαν δύο εκδηλώσεις, η πρώτη τον Φε-
βρουάριο στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης με τη συμ-
μετοχή 60 εκπροσώπων φορέων και ελληνικών εταιρειών, που 
δραστηριοποιούνται στον κλάδο και η δεύτερη στην οποία 
συμμετείχαν 350 στελέχη της αγοράς  συνδιοργανώθηκε με το 
Investment Migration Council. Τέλος, στέλεχος του Οργανι-
σμού συμμετείχε με ομιλία και παρουσιάσεις στο ετήσιο Συνέ-
δριο του Investment Migration Council, που πραγματοποιήθη-
κε τον Ιούνιο στη Γενεύη. 

 Διοργάνωση 1.200 στοχευμένων επιχειρηματικών συναντήσεων 
του κλάδου Τροφίμων με αγοραστές από Ευρώπη, Αραβικές 
Χώρες, Ιαπωνία και Κορέα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη ( 7 -12 
Μαΐου). 

 Με το σύνθημα «Smart Ship Solutions. Greek marine equip-
ment», ο Enterprise Greece, η Ένωση Ελλήνων Κατασκευαστών 
Ναυτιλιακού Εξοπλισμού – HEMEXPO και η Διεθνής & Ναυτι-
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κή Βιομηχανική Ένωση – WIMA, πραγματοποίησαν σειρά δρά-
σεων για την προώθηση του ελληνικού ναυτιλιακού εξοπλισμού 
και την προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων στις δυναμικές 
και εξωστρεφείς ελληνικές εταιρείες του κλάδου. Στο πλαίσιο 
αυτό, η Ελλάδα συμμετείχε στην SEA ASIA 2017 και στην SE-
ATRADE CRUISE GLOBAL 2017 με εθνικό περίπτερο. 

 Σε συνεργασία με φορείς του κλάδου της Τεχνολογίας, όπως 
τον ΣΕΠΕ, τον ΣΕΚΕΕ, τον συνεργατικό σχηματισμό Corallia, 
πραγματοποιήθηκε σειρά δράσεων στις διεθνείς εκθέσεις CeBIT 
2017 και  Mobile World Congress 2017. 

 Προετοιμασία και οργάνωση της επίσημης επίσκεψης  του Υφυ-
πουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης κ. Στέργιου Πιτσιόρλα, 
στην Ιταλία ( 20 και 23 Μαρτίου) 

 Την περαιτέρω ανάπτυξη ενός συνεργατικού οικοσυστήματος 
με επιμελητήρια, φορείς της Αυτοδιοίκησης, πανεπιστήμια, ε-
ρευνητικούς φορείς και τοπικές συνεταιριστικές εταιρείες επι-
χειρεί ο Οργανισμός στο πλαίσιο πρωτοβουλίας τους για την 
προώθηση των Περιφερειών ως θερμοκοιτίδες επιχειρηματικό-
τητας. 

 Συν-διοργάνωση σεμιναρίων με τα επιμελητήρια της χώρας για 
την επιμόρφωση στελεχών των ΜμΕ. Από τις 13/01/2017 έως 
τις 16/05/2017 έχουν υλοποιηθεί 20 σεμινάρια σε διάφορες πό-
λεις της χώρας, τα οποία παρακολούθησαν 726 επιχειρηματίες. 
Η θεματολογία των σεμιναρίων είναι: «Δημιουργία εξαγώγιμου 
προϊόντος & εξαγωγικές διαδικασίες».  

 Διοργάνωση στην Αθήνα (16 Μαΐου) του Ευρω-μεσογειακού 
συνεδρίου καινοτομίας «The Next Society» σε συνεργασία με το 
Ευρω-μεσογειακό Δίκτυο ΑΝΙΜΑ Investment Network και με 
την υποστήριξη του EU4Innovation.  

 Διοργάνωση επιχειρηματικής επίσκεψης Οικονομικών και Ε-
μπορικών Ακολούθων ξένων Πρεσβειών στην Κέρκυρα, (6 - 8 
Απριλίου), σε συνεργασία με τη Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και 
με τη συνδρομή του Επιμελητηρίου Κέρκυρας, στο πλαίσιο υλο-
ποίησης του προγράμματος Synergassia του Οργανισμού.  

 Προώθηση ανταγωνιστικών κλάδων της ελληνικής οικονομίας: 
τεχνολογία,  δημιουργική και πολιτιστική βιομηχανία 
(κόσμημα), βιομηχανικός ναυτιλιακός εξοπλισμός σε παραδο-
σιακές και μη αγορές: Ιαπωνία και Ν. Κορέα (κρασί, αγροτοδι-
ατροφικός τομέας), Κένυα, Μαρόκο και Ινδονησία (δομικά υλι-
κά), Σιγκαπούρη (ναυτιλιακός εξοπλισμός). 
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Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η επίση-
μη συμμετοχή της Ελλάδας στη Fruit-
logistica 2017, τη μεγαλύτερη Διεθνή 
Έκθεση νωπών φρούτων και λαχανι-
κών στον κόσμο, η οποία πραγματο-
ποιήθηκε στο Βερολίνο από τις 8 έως 
τις 10 Φεβρουαρίου. Δυναμικό παρόν 
έδωσαν συνολικά 71 συμμετέχοντες, 
οι οποίοι στη διάρκεια της έκθεσης 
επιδίωξαν σύναψη νέων επιχειρημα-
τικών συνεργασιών και επέκταση της 
εξαγωγικής τους δραστηριότητας, 
στο μεγαλύτερο εκθεσιακό γεγονός 
του κλάδου τους. Στο εθνικό περίπτε-
ρο, που οργάνωσε ο Enterprise 
Greece, φιλοξενήθηκαν εκτός από τις 
μεγαλύτερες εξαγωγικές εταιρείες του 
κλάδου και οι δημόσιοι φορείς προώ-
θησης και εμπορίας φρούτων και λα-
χανικών, όπως ο Οργανισμός Κεντρι-
κών Αγορών και Αλιείας Α.Ε. 
(ΟΚΑΑ) και η Κεντρική Αγορά Θεσ-
σαλονίκης Α.Ε. (ΚΑΘ Α.Ε).  

Για περισσότερα πατήστε εδώ 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΈΚΘΕΣΗ ΝΩΠΩΝ 

ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ FRUITLOGISTICA 2017    
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ΕΔΩΣΑΝ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 

71 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

ΣΤΗ 
FRUITLOGISTICA 

2017 

 

Ο Enterprise Greece συμμετείχε στο Adria Hotel Forum που πραγματο-
ποιήθηκε 8 και 9 Φεβρουαρίου στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας. To Φόρουμ 
αποτέλεσε μια πολύ καλή ευκαιρία για συναντήσεις με υψηλόβαθμα στε-
λέχη ξενοδοχειακών εταιρειών, αλλά και επενδυτές στο χώρο του τουρι-
σμού και των ακινήτων, οι οποίοι έχουν στον επενδυτικό τους χάρτη χώ-
ρες της Αδριατικής και ευρύτερα της Νότιας Ευρώπης.  

ΚΡΟΑΤΙΑ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ADRIA HOTEL FORUM 

http://www.enterprisegreece.gov.gr/gr/o-organismos/vibliothhkh/nea/dynamikh-paroysia-ths-elladas-sth-diethnh-ekthesh-fruitlogistica-2017_-th-megalyterh-ekthesh-nopon-froyton-kai-laxanikon-ston-kosmo?pg=2�
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ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΣΤΗΝ  «EXPO 

ASTANA 2017»  

ΕΛΛΑΔΑ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ GREEK GOLDEN VI-
SA PROGRAMME ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ  

Την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου, ο Οργανισμός Enterprise Greece δι-
οργάνωσε εκδήλωση στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης με 
σκοπό την ενημέρωση για την πορεία του Προγράμματος “GREEK 
GOLDEN VISA PROGRAMME” και τη συζήτηση για πιθανές ενέρ-
γειες με σκοπό την ενίσχυση της προώθησής του και τη βελτίωση 
της αποτελεσματικότητάς του. Στην εκδήλωση συμμετείχαν ο Υφυ-
πουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, κος Στέργιος Πιτσιόρλας και 
ο Υφυπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, κος Γιάννης Μπαλά-
φας. Ακολούθησε πρόσκληση δημόσιας διαβούλευσης για τη βελτί-
ωση του πλαισίου χορήγησης Αδειών Διαμονής σε επενδυτές τρί-
των χωρών. Στην πρόσκληση ανταποκρίθηκαν με γραπτές προτά-
σεις είκοσι δύο (22) ιδιώτες/επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται 
στο πρόγραμμα “Golden Visa” καθώς και αρμόδιοι φορείς και Υ-
πουργεία. 

ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΕΙΣ 
ΑΠΟ ΤΟΥΣ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΕΡΟΥ

Σ ΈΛΛΗΝΕΣ 
ΕΞΑΓΩΓΕΙΣ ΣΤΗ 
GULFOOD 2017  

ΕΛΛΑΔΑ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ "EXPO 2017 ASTANA"  

ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ, ΜΑΡΤΙΟΣ 
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΈΚΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙ-
ΜΩΝ GULFOOD 2017 

Σε επίσημη τελετή, που πραγματοποιήθηκε στις 9 Φεβρουαρίου, στο 
Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, ο Γενικός Επίτροπος της Ελ-
λάδας στην EXPO και Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονο-
μίας και Ανάπτυξης, Ηλίας Ξανθάκος, συνυπέγραψε με τον Καζάχο 
ομόλογό του, Ραπίλ Ζοσιμπάγεφ, το συμβόλαιο συμμετοχής της Ελ-
λάδας στη Διεθνή Έκθεση «EXPO ASTANA 2017». Η έκθεση, με θέμα 
«Future Energy» φιλοξενείται στην Αστανά του Καζακστάν από τις 
10 Ιουνίου έως τις 10 Σεπτεμβρίου.  
Για περισσότερα πατήστε εδώ 

Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία η επίσημη συμμετοχή της Ελλά-
δας στην GULFOOD 2017, τη μεγαλύτερη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων 
στη Μέση Ανατολή, που πραγματοποιήθηκε στο Ντουμπάι των Η-
νωμένων Αραβικών Εμιράτων από τις  26  Φεβρουαρίου έως τις 2 
Μαρτίου. Η ελληνική συμμετοχή έδωσε δυναμικά το παρόν με πε-
ρισσότερους εκθέτες - εξαγωγείς από κάθε άλλη χρονιά. Στο εθνικό 
περίπτερο, εξήντα τρεις (63) από τους δυναμικότερους Έλληνες εξα-
γωγείς επιδίωξαν σύναψη επιχειρηματικών συνεργασιών και επέ-

http://www.enterprisegreece.gov.gr/gr/o-organismos/vibliothhkh/nea/ellhnikh-symmetoxh-sthn-expo-2017-astana?pg=2�
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ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΜΑΡΤΙΟΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ 20ΟΥ 
INTERNATIONAL HOTEL INVESTMENT FORUM 

κταση της εξαγωγικής τους δραστηριότητας, αξιοποιώντας το κορυφαί-
ο γεγονός του κλάδου τους στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατο-
λής. Παράλληλα, σκοπός της ελληνικής αποστολής ήταν η ανάδειξη 
ευκαιριών στον αγροτοδιατροφικό τομέα και η προσέλκυση επενδύσε-
ων στη χώρα μας μέσω σειράς προκαθορισμένων συναντήσεων. 
Για περισσότερα πατήστε εδώ 
 

Ο Οργανισμός συμμετείχε στο Συνέδριο International Hotel Investment 
Forum στις 6-8 Μαρτίου στο Βερολίνο.  Το Φόρουμ που έγινε για 20η συνε-
χή χρονιά συγκέντρωσε  στελέχη από όλο τον κόσμο και εστίασε στην πα-
γκόσμια ξενοδοχειακή βιομηχανία. Στο πλαίσιο του Φόρουμ, πραγματο-
ποιήθηκαν επιχειρηματικές συναντήσεις με εταιρείες που δραστηριοποιού-
νται ή επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στον τουριστικό τομέα στην Ελ-
λάδα. 

ΕΛΛΑΔΑ, ΜΑΡΤΙΟΣ 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ " Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΓΟΡΑ 
ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ"  

Ο Οργανισμός Enterprise Greece και ο Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου, στο 
πλαίσιο της έκθεσης Οινόραμα 2017, διοργάνωσαν στις 11 Μαρτίου ενημε-
ρωτική εκδήλωση με θέμα «Η διεθνής αγορά και οι σύγχρονες τάσεις του 
κρασιού».  Ομιλητές της εκδήλωσης  ήταν οι  κκ. Robert Joseph και Jamie 
Goode.  

Ολοκληρώθηκε στις 21 Μαρτίου η 
Διεθνής Έκθεση για κρασιά και ποτά 
Prowein 2017 που πραγματοποιήθη-
κε στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας 
από τις 19 έως και τις 21 Μαρτίου. 
Στην εθνική συμμετοχή που διοργα-
νώθηκε από τον Οργανισμό συμμε-
τείχαν περίπου 100 οινοποιεία, ση-

ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΜΑΡΤΙΟΣ 

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΣΙ ΟΛΟ ΚΑΙ ΠΙΟ ΓΝΩΣΤΟ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ 
ΕΠΙΠΕΔΟ  

 

http://www.enterprisegreece.gov.gr/gr/o-organismos/vibliothhkh/nea/o-enterprise-greece-paroysiase-63-ellhnes-eksagogeis-kai-ependytikes-eykairies-toy-kladoy-ton-trofimon-sth-gulfood-2017-sth-mesh-anatolh?pg=2�
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ΔΩΔΕΚΑ (12) 
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ 

ΨΗΦΙΑΚΗΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗ 

CEBIT 2017.  

ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΜΑΡΤΙΟΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΈΚΘΕΣΗ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ CEBIT 2017 

Η Ελλάδα συμμετείχε ξανά, με εθνικό περίπτερο στη Διεθνή Έκθεση τεχνο-
λογίας και ηλεκτρονικής CeBIT 2017, η οποία πραγματοποιήθηκε από 20 
έως 24 Μαρτίου στο Αννόβερο της Γερμανίας. Η διοργάνωση της ελληνικής 
συμμετοχής υλοποιείται από τον Οργανισμό σε συνεργασία με τον Σύνδε-
σμο Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ) και με 
την υποστήριξη του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Κινητών Εφαρμογών Ελλά-
δος (ΣΕΚΕΕ) και του συνεργατικού σχηματισμού Corallia. Στην ελληνική 
αποστολή συμμετείχαν δώδεκα (12) ελληνικές επιχειρήσεις από τον κλάδο 
της ψηφιακής τεχνολογίας. Στο πλαίσιο της ελληνικής αποστολής διοργα-
νώθηκε την Τρίτη 21 Μαρτίου Investment Seminar για την παρουσίαση των 
δυνατοτήτων του κλάδου της τεχνολογίας. 
 
Για περισσότερα πατήστε εδώ 
 
 

μαντικοί Έλληνες οινοποιοί και οι 
Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας και  

 

Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.  

Για περισσότερα πατήστε εδώ  

 

100 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΛ-

ΛΗΝΙΚΑ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ 
ΠΕΡΙΠΟΥ ΚΑΙ ΟΙΝΟ-

ΠΟΙΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ 
ΣΤΗΝ PROWEIN 2017.  

http://www.enterprisegreece.gov.gr/gr/o-organismos/vibliothhkh/nea/dynamiko-paron-ellhnikon-epixeirhseon-sth-shmantikh-ekthesh-texnologias-cebit-2017-sto-annobero�
http://www.enterprisegreece.gov.gr/gr/o-organismos/vibliothhkh/nea/to-ellhniko-krasi-olo-kai-pio-gnosto-se-diethnes-epipedo�
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Προετοιμασία και οργάνωση της επίσημης επίσκεψης του κ. Στέργιου Πι-
τσιόρλα, Υφυπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης, σε συνεργασία με το Γρα-
φείο του, στην Ιταλία στις 20 και 23 Μαρτίου με σταθμούς τη Ρώμη, την 
Μπολόνια, τη Βενετία και το Μιλάνο. Η επίσημη επίσκεψη είχε ως σκοπό 
την προώθηση των επιχειρηματικών και οικονομικών συνεργειών μεταξύ 
Ελλάδας - Ιταλίας σε τομείς αμοιβαίου επιχειρηματικού ενδιαφέροντος. 
Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκαν 35 συναντήσεις με φορείς και εται-
ρείες. Σε συνέχεια αυτής της αποστολής, ο Οργανισμός την Πέμπτη 6 Ιουλί-
ου υποδέχθηκε ιταλική αποστολή από εκπροσώπους σημαντικών ιταλικών 
συνεταιρισμών με σκοπό τη διερεύνηση επιχειρηματικών συνεργασιών 
στην Ελλάδα.  

ΙΤΑΛΙΑ, ΜΑΡΤΙΟΣ 
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ 

ΕΛΛΑΔΑ, ΜΑΡΤΙΟΣ 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΚΙΝΕΖΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, 
ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Τη Δευτέρα 27 Μαρτίου, ο Οργανισμός Enterprise Greece διοργάνωσε στο 
Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, σε συνεργασία με την Πρεσβεία 
της Κίνας στην Ελλάδα και την Κινεζική Ένωση Επιχειρήσεων στην Ελλά-
δα, ημερίδα ενημέρωσης με τη συμμετοχή περίπου 20 κινεζικών εταιρειών 
και σχετικών εμπλεκόμενων φορέων και υπουργείων. Κατά τη διάρκεια 
της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν οι πρόσφατες νομοθετικές πρωτοβουλίες 
της Κυβέρνησης για την υποστήριξη των επενδύσεων και συζητήθηκαν 
θέματα που απασχολούν τις κινεζικές εταιρείες στην Ελλάδα και διαδικα-
σίες επίλυσής τους. 

ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ, ΜΑΡΤΙΟΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΈΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΩΝ 
ΥΛΙΚΩΝ BIG 5 SAUDI 2017  

Για 7η συνεχόμενη χρονιά η Ελλάδα 
συμμετείχε ως εκθέτης στη Διεθνή 
Έκθεση Κατασκευών και Δομικών 
υλικών BIG 5 SAUDI 2017, η οποία 
φέτος πραγματοποιήθηκε από τις 27 
έως τις 30 Μαρτίου στην Τζέντα της 
Σαουδικής Αραβίας. Η ελληνική 
συμμετοχή αποτελούνταν από εκθέ-
τες, που προέρχονταν από τους κλά-
δους των ηλιακών συστημάτων, της 
πέτρας και του μαρμάρου, των μη-
χανημάτων, των κατασκευών και το 

χώρο της τεχνολογίας και της πλη-
ροφορικής.  

Για περισσότερα πατήστε εδώ 

ΕΚΘΕΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 
ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΩΝ 

ΗΛΙΑΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΤΗΣ 
ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΜΑΡΜΑΡΟΥ, ΤΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, 
ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
ΚΑΙ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ 

ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΣΤΗ  BIG 5 SAUDI 

2017 

 

http://www.enterprisegreece.gov.gr/gr/o-organismos/vibliothhkh/nea/h-ellada-sth-diethnh-ekthesh-kataskeyon-kai-domikon-ylikon-big-5-saudi-2017�
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Ο Οργανισμός, στο πλαίσιο των δράσεών του για την προώθηση των 
επενδύσεων σε ελληνικά ακίνητα και του Προγράμματος Golden Visa, 
διοργάνωσε την εθνική συμμετοχή σε τρεις διεθνείς εκθέσεις προώθησης 
ακινήτων και προγραμμάτων αδειών διαμονής για επενδυτές, στη Ρωσί-
α, το Λίβανο και την Κίνα, κατά το διάστημα Απριλίου – Ιουνίου.  

ΡΩΣΙΑ / ΛΙΒΑΝΟΣ / ΚΙΝΑ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ GREEK GOLDEN VISA ΣΕ 
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ, ΤΟ ΛΙΒΑΝΟ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΚΙΝΑ  

Παρουσία με περίπτερο στην έκθεση 
28th Moscow International Property 
Show, στις 21- 22 Απριλίου, στη Μό-
σχα, με σκοπό την προώθηση του 
Προγράμματος Greek Golden Visa 
σε Ρώσους επενδυτές ακινήτων. 

 

 

 

Διοργάνωση ελληνικού περιπτέρου 
στην έκθεση προώθησης επενδύσεων 
σε ακίνητα BEIRUT INTERNA-
TIONAL PROPERTY FAIR 2017, 
που πραγματοποιήθηκε στις 12 - 14 
Μαΐου στη Βηρυτό. Στο ελληνικό 
περίπτερο συμμετείχαν με δικό τους 
διακριτό χώρο έξι ελληνικές εταιρεί-
ες προώθησης, διαχείρισης και ανά-
πτυξης ακινήτων, οι οποίες προέβα-
λαν την ελληνική αγορά ακινήτων 
στους χιλιάδες επισκέπτες. 

 

Διοργάνωση ελληνικού περιπτέρου 
στην  Έκθεση προώθησης επενδύσε-
ων στα ακίνητα: Luxury Property 
Show – Beijing (http://beijing.lps-
china.com), η οποία  πραγματο-
ποιήθηκε  μεταξύ 16 και 18 Ιουνίου 
στο Πεκίνο. Στο ελληνικό περίπτερο 
συμμετείχαν με δικό τους διακριτό 
χώρο έξι ελληνικές εταιρείες προώ-
θησης, διαχείρισης και ανάπτυξης 
ακινήτων, οι οποίες προέβαλαν την 
ελληνική αγορά ακινήτων στους 
χιλιάδες επισκέπτες. Στο πλαίσιο της 
Έκθεσης, τα στελέχη του Enterprise  

 

 

 

Greece πραγματοποίησαν δυο επεν-
δυτικές παρουσιάσεις σε Κινέζους 
επενδυτές. 

ΕΘΝΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ 
ΤΡΕΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ 

ΕΚΘΕΣΕΙΣ 
ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ 

ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ: 
28TH MOSCOW 

INTERNATIONAL 
PROPERTY SHOW, 

BEIRUT  
INTERNATIONAL 
PROPERTY FAIR 

2017 ΚΑΙ LUXURY 
PROPERTY SHOW.  
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Ο Οργανισμός Enterprise Greece και η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων δι-
οργάνωσαν επιχειρηματική επίσκεψη 22 Οικονομικών και Εμπορικών 
Ακολούθων ξένων Πρεσβειών στην Κέρκυρα, από τις 6 έως τις 8 Απρι-
λίου, με τη συνδρομή του Επιμελητηρίου Κέρκυρας, στο πλαίσιο του 
Προγράμματος Synergassia που υλοποιεί ο Οργανισμός. Στόχος της 
δράσης ήταν η τόνωση της εξωστρέφειας, η προβολή των επενδυτικών 
ευκαιριών στα νησιά του Ιονίου και η προώθηση των ελληνικών τοπι-
κών προϊόντων και υπηρεσιών στις διεθνείς αγορές. Το πρόγραμμα της 
επίσκεψης περιλάμβανε ημερίδα - παρουσίαση του επιχειρηματικού 
προφίλ της Περιφέρειας, Β2Β συναντήσεις επιχειρηματιών με τους δι-
πλωμάτες καθώς και επισκέψεις σε πρότυπες βιομηχανίες και βιοτεχνί-
ες της περιοχής. Στην αποστολή συμμετείχαν διπλωμάτες από τις Πρε-
σβείες της Πορτογαλίας, της Λετονίας, της Κύπρου, της Βοσνίας και 
Ερζεγοβίνης, του Καζακστάν, των ΗΠΑ, της Ουκρανίας, της Σλοβα-
κίας, του Μαρόκου, της Φιλανδίας, του Καναδά, του Ουζμπεκιστάν, 
της Τσεχίας, της Ουγγαρίας, της Ινδονησίας, της Πολωνίας, της Ιορ-
δανίας, της Ολλανδίας και της Βραζιλίας. Το πρόγραμμα Synergassia 
συμβάλλει στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας και συγκεκριμένα 
στην προβολή των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων των Περιφερειών 
σε ξένες πρεσβείες με στόχο την εδραίωση επιχειρηματικών και θεσμι-
κών συνεργασιών. 
Για περισσότερα πατήστε εδώ 

ΕΛΛΑΔΑ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ 
ΝΗΣΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “SYNERGASSIA” 
ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ  

ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ  
ΠΡΩΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕ ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΣΤΗ 
ΔΙΕΘΝΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «SEA ASIA 2017» ΣΤΗ 
ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ 

Ο Οργανισμός Enterprise Greece, σε συνεργασία με την Ένωση Ελλήνων 
Κατασκευαστών Ναυτιλιακού Εξοπλισμού – HEMEXPO και τη Διεθνή & 
Ναυτική Βιομηχανική Ένωση – WIMA, διοργάνωσαν για πρώτη φορά την 
ελληνική συμμετοχή, με εθνικό περίπτερο και σύνθημα  “Smart Ship Solu-
tions. Greek marine equipment”, στη Διεθνή Ναυτιλιακή Έκθεση & Συνέ-
δριο  SEA ASIA 2017. Η έκθεση έγινε από τις 25 έως 27 Απριλίου στη Σι-
γκαπούρη. Στόχος της ελληνικής συμμετοχής, που αποτελούνταν από 14 
εταιρείες, ήταν η προώθηση του ελληνικού ναυτιλιακού εξοπλισμού και η 
προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων στις δυναμικές και εξωστρεφείς ελλη-
νικές εταιρείες του κλάδου. 

ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ Η 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ, ΜΕ 
ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 

ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΜΑ  
“SMART SHIP 

SOLUTIONS. GREEK 
MARINE 

EQUIPMENT”, ΣΤΗ 
SEA ASIA 2017.  

http://www.enterprisegreece.gov.gr/gr/o-organismos/vibliothhkh/nea/o-organismos-enterprise-greece-me-22-ksenoys-diplomates-sthn-kerkyra-sto-plaisio-toy-programmatos-%E2%80%9Csynergassia%E2%80%9D�
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Για περισσότερα πατήστε εδώ 
 

ΕΛΛΑΔΑ, MAΪΟΣ 
1.200 ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ 
ΚΛΑΔΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ ΑΠΟ ΕΥΡΩΠΗ, ΑΡΑΒΙΚΕΣ 
ΧΩΡΕΣ, ΙΑΠΩΝΙΑ ΚΑΙ ΚΟΡΕΑ  

Ο Οργανισμός Enterprise Greece σε συνεργασία με τα γραφεία των Οικο-
νομικών & Εμπορικών Υποθέσεων των Ελληνικών Πρεσβειών σε Βαρσοβία, 
Βουκουρέστι, Στοκχόλμη, Ντουμπάι, Τζέντα, Κάιρο, Τόκυο και Σεούλ,  δι-
οργάνωσε από τις 7 έως τις 12 Μαΐου περισσότερες από 1.200 επιχειρηματι-
κές συναντήσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για την προώθηση και ανάπτυ-
ξη ελληνικών εξαγωγικών εταιριών του αγροτοδιατροφικού τομέα. Στις 
συναντήσεις συμμετείχαν 144 ελληνικές εξαγωγικές εταιρείες του κλάδου 
των τροφίμων και  40 αγοραστές από τις χώρες ενδιαφέροντος, θέτοντας τις 
βάσεις για τη μελλοντική σύναψη εμπορικών συμφωνιών. Στην Αθήνα, οι 
δράσεις του Οργανισμού είχαν την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής. 
Οι εκπρόσωποι των ελληνικών εταιρειών που συμμετείχαν στις συναντήσεις 
τόνισαν τη θετική συμβολή τέτοιου είδους δράσεων στην ανάπτυξη σχέσεων 
του κλάδου με ξένες αγορές. 

Για περισσότερα πατήστε εδώ 

ΚΙΝΑ, MAΪΟΣ 
ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ  

Ο Οργανισμός Enterprise Greece οργάνωσε και υποστήριξε την επίσημη 
επίσκεψη του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, κου Στέργιου Πι-
τσιόρλα στο Πεκίνο, μεταξύ 11-16 Μαΐου 2017, στο πλαίσιο του Belt & 
Road Forum 2017, που πραγματοποιήθηκε στο Πεκίνο και τελεί υπό την 
αιγίδα του Προέδρου της Κίνας Σι Τζιπίνγκ. Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο 
Οργανισμός υποστήριξε, επίσης, τη διοργάνωση του 2ου Forum Ελληνι-
κών και Κινεζικών Πόλεων, που είχε ως στόχο την εδραίωση των σχέσεων 
μεταξύ των λαών των δύο χωρών και την προώθηση συνεργασιών στους 

http://www.enterprisegreece.gov.gr/gr/o-organismos/vibliothhkh/nea/proth-ellhnikh-symmetoxh-me-ethniko-periptero-sth-diethnh-naytiliakh-ekthesh-sea-asia-2017-sth-sigkapoyrh�
http://www.enterprisegreece.gov.gr/gr/o-organismos/vibliothhkh/nea/1200-stoxeymenes-epixeirhmatikes-synanthseis-toy-kladoy-trofimon-me-agorastes-apo-eyroph_-arabikes-xores_-iaponia-kai-korea-�
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τομείς του πολιτισμού και του αθλητισμού. Στο διάστημα 11/5-16/5, πραγ-
ματοποιήθηκε εκτενές πρόγραμμα συναντήσεων με σημαντικές κρατικές και 
ιδιωτικές κινεζικές επιχειρήσεις, προκειμένου αφενός να παρουσιαστεί η ε-
πενδυτική πρόταση της χώρας σε συνδυασμό με την στρατηγική One Belt 
and One Road και αφετέρου να γίνει σαφής η απόφαση της ελληνικής κυ-
βέρνησης να στηρίξει  την υλοποίηση των επενδυτικών τους σχεδίων στην 
Ελλάδα. Οι συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν με τον συντονισμό της Γενι-
κής Διεύθυνσης Επενδύσεων του Enterprise Greece. Συνοπτικά, διενεργήθη-
καν συναντήσεις με 15 εταιρείες που δραστηριοποιούνται στις κατασκευές, 
τις υποδομές, την ενέργεια, τα ακίνητα, τον τουρισμό, τις υπηρεσίες υγείας, 
τα τρόφιμα, τα μεταλλεύματα και τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Επιπλέ-
ον, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με θεσμικούς φορείς και επιμελητήρια 
που έχουν συσταθεί για την προώθηση των συνεργασιών μεταξύ των επιχει-
ρήσεων που μετέχουν στη Στρατηγική One Belt and One Road. Παράλληλα, 
στο πλαίσιο της επίσκεψης υπεγράφη Τριετές Σχέδιο Συνεργασίας 2017-2019, 
με την Εθνική Επιτροπή Ανάπτυξης και Μεταρρυθμίσεων της Λαϊκής Δημο-
κρατίας της Κίνας  (National Development Reform Commission, NDRC). 
Σκοπός του Πλαισίου Συνεργασίας 2017-2019 είναι η προώθηση της οικονο-
μικής συνεργασίας σε βασικά πεδία μεταξύ των δύο χωρών και ο αποτελε-
σματικός συνδυασμός της Πρωτοβουλίας One Belt and One Road με την Α-
ναπτυξιακή Στρατηγική της Ελλάδας. Ελλάδα και Κίνα συμφώνησαν σε βα-
σικούς τομείς, που θα ενισχύσουν περαιτέρω τη στρατηγική εταιρική σχέση 
και θα προωθήσουν την αμοιβαία επωφελή συνεργασία και την κοινή προώ-
θηση επενδύσεων. 

 

ΕΛΛΑΔΑ, MAΪΟΣ 

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ENTERPRISE GREECE ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 30 ΦΟΡΕΩΝ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΠΟ 15 ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ  

O Οργανισμός Enterprise Greece  και το ΑΝΙΜΑ Investment Network, με 
την υποστήριξη του EU4Innovation, συνδιοργάνωσαν το συνέδριο καινοτο-
μίας «The Next Society», στην Αθήνα, στις 16 Μαΐου 2017. Το συνέδριο 
άνοιξαν με ομιλίες τους, ο Πρόεδρος του Enterprise Greece, κ. Χρήστος Στά-
ικος και ο Γενικός Διευθυντής του ANIMA Investment Network, κ. Emman-
uel Noutary. Στη συνέχεια, ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ. Κοι-
νοβουλίου και επικεφαλής της αντιπροσωπείας του ΣΥΡΙΖΑ, κος Δημήτριος 
Παπαδημούλης απηύθυνε μαγνητοσκοπημένο μήνυμα χαιρετισμού, στο 
οποίο αναφέρθηκε στην ανάγκη παροχής περισσότερης στήριξης από την 
ΕΕ στη Μεσόγειο Δημήτριος Παπαδημητρίου, και ο Αναπληρωτής Υπουρ-
γός Έρευνας και Καινοτομίας, κ. Κώστας Φωτάκης, ανέπτυξαν τη στρατηγι-
κή της Ελλάδας για τη στήριξη της καινοτομίας αλλά και την αξιοποίηση 
του ανθρώπινου δυναμικού της, ενώ η κα Ρένα Δούρου, Περιφερειάρχης 
Αττικής, τόνισε ότι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές μπορούν να αναδει-
χθούν σε αποτελεσματικά κύτταρα αξιοποίησης της καινοτομίας. Ο Αντι-
πρόεδρος του Ευρωπαϊκού για θέματα καινοτομίας και επιχειρηματικότη-
τας, ενώ ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κος Vladimir Rojanski, 
εγκαινίασε το πρόγραμμα The Next Society. Στο συνέδριο, στο οποίο συμ-

  

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 
ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΥΠΕΓΡΑ-

ΦΗ ΤΡΙΕΤΕΣ ΣΧΕΔΙΟ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 2017-
2019, ΜΕ ΤΗΝ ΕΘΝΙ-
ΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑ-

ΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡ-

ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΗΣ ΛΑΪ-

ΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ  
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μετείχαν περισσότεροι από 150 σύνεδροι, παρουσιάστηκαν οι διάφορες 
προσεγγίσεις που αναπτύσσονται για να αντιμετωπιστούν οι κοινές προ-
κλήσεις των χωρών της Μεσογείου. Οι σύνεδροι είχαν την ευκαιρία να 
δικτυωθούν, να ανταλλάξουν βέλτιστες πρακτικές και να προετοιμάσουν 
το έδαφος για πιθανές συνεργασίες. 

Για περισσότερα πατήστε εδώ 

 

 

ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ «THE 

NEXT SOCIETY» 
ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΑΠΟ 
150 ΣΥΝΕΔΡΟΙ.  

ΕΛΛΑΔΑ, MAΪΟΣ 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ALITRIP 

Ο Οργανισμός σε συνεργασία με το Γραφείο του Υφυπουργού Οικονομί-
ας και Ανάπτυξης, κ. Στέργιου Πιτσιόρλα και το Επαγγελματικό Επιμελη-
τήριο Ελλάδας, συνδιοργάνωσε ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: «Η ALI-
TRIP ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥΡΙ-
ΣΜΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ», στην οποία παρευρέθησαν κυ-
βερνητικά στελέχη, Πρόεδροι φορέων, καθώς και πλήθος εταιρειών που 
ενδιαφέρονται να συνάψουν συνεργασίες με τον κινεζικό κολοσσό. Την 
κινεζική πλευρά εκπροσώπησε ο κ. Kai Cui, Αντιπρόεδρος Alitrip για τις 
Ευρωπαϊκές Αγορές, του Alibaba Group και ο Albert Antonini Mangia, 
Marketing Manager Alibab Group. Η τουριστική πλατφόρμα Alitrip, του 
κινεζικού κολοσσού της Alibaba, αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες πλατ-
φόρμες για τον τουρισμό στην Κίνα. 

http://www.enterprisegreece.gov.gr/gr/o-organismos/vibliothhkh/nea/30-foreis-kainotomias-apo-15-xores-ths-eyrophs-kai-ths-mesogeioy-symmeteixan-sto-synedrio-toy-enterprise-greece-�
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Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία 
από τον Enterprise Greece η ελληνική 
συμμετοχή στην 32η Διεθνή Έκθεση 
προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας (Private 
Label) PLMA 2017, η οποία πραγμα-
τοποιήθηκε από τις 16 έως τις 17 Μαΐ-
ου 2017 στο Άμστερνταμ. Η PLMA 
είναι η μεγαλύτερη και σημαντικότε-
ρη Διεθνής Έκθεση στον τομέα προϊό-
ντων ιδιωτικής ετικέτας στην οποία 
παρουσιάζεται ό,τι πιο καινοτόμο έχει 
να επιδείξει ο εν λόγω τομέας. Λόγω 
της υψηλής της σπουδαιότητας, δίνει 
την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να 
παρουσιάσουν τα προϊόντα ιδιωτικής 
ετικέτας σε ένα ευρύ φάσμα υποψηφί-
ων πελατών, στο οποίο συγκαταλέγο-
νται οι σημαντικότεροι λιανέμποροι, 
εισαγωγείς, εκπρόσωποι αλυσίδων 
Super Markets και Discount Super 
Markets, χονδρέμποροι κ.λπ. από Ευ-
ρώπη, Νότια και Βόρεια Αμερική, Α-
σία και Αφρική. Στο φετινό εθνικό 

περίπτερο, φιλοξενήθηκαν 25 δυναμι-
κές εξαγωγικές επιχειρήσεις, κυρίως 
του κλάδου των τροφίμων και ποτών, 
οι οποίες παρουσίασαν προϊόντα δια-
τροφής. Το ενδιαφέρον των ξένων 
επισκεπτών για τα ελληνικά τρόφιμα 
ήταν πολύ μεγάλο με αποτέλεσμα να 
πραγματοποιηθούν περισσότερες από 
1.000 επιχειρηματικές συναντήσεις 
μεταξύ των Ελλήνων εξαγωγέων και 
των επισκεπτών-επαγγελματιών. 

Για περισσότερα πατήστε εδώ 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ, MAΪΟΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΈΚΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ 
ΕΤΙΚΕΤΑΣ PLMA 2017 

ΕΛΛΑΔΑ, MAΪΟΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SYNERGASSIA: «ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ 
ΕΞΑΓΩΓΩΝ» 

Διοργάνωση ενημερωτικής εκδήλωσης σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτι-
κής Ελλάδας και το Επιμελητήριο Αχαΐας, με θέμα: «Βέλτιστες Πρακτικές 
Προώθησης Εξαγωγών», στις 22 Μαΐου. Στόχος ήταν η ενημέρωση των φορέ-
ων και των τοπικών επιχειρήσεων σχετικά με βέλτιστες πρακτικές προώθησης 
των εξαγωγών που εφαρμόζουν άλλες χώρες και για τις  δυνατότητες και τρό-
πους προώθησης των προϊόντων τους στις αγορές της Ολλανδίας, του Κανα-
δά, της Νοτίου Αφρικής και της Ινδονησίας. Η εκδήλωση αυτή εντάσσεται στο 
πρόγραμμα Synergassia του Οργανισμού, το οποίο συμβάλλει στην αναπτυξι-
ακή πορεία της χώρας και συγκεκριμένα στην προβολή των ανταγωνιστικών 
πλεονεκτημάτων των Περιφερειών σε ξένες πρεσβείες με στόχο την εδραίωση 
επιχειρηματικών και θεσμικών συνεργασιών. 

25 ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ 
ΕΞΑΓΩΓΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΗΝ 
PLMA 2017   

 

http://www.enterprisegreece.gov.gr/gr/o-organismos/vibliothhkh/nea/o-enterprise-greece-sth-diethnh-ekthesh-proionton-idiotikhs-etiketas-plma-2017�


ΓΕΡΜΑΝΙΑ, MAΪΟΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ “A GLIMPSE INTO EUROPE'S 
FINANCIAL LANDSCAPE. GREECE: A COMEBACK TO THE FINANCIAL 
MARKETS?”    

Με πολύ μεγάλη συμμετοχή και 
έντονο ενδιαφέρον από το κοι-
νό, διοργανώθηκε τη Δευτέρα 
29 Μαΐου, ενημερωτική εκδή-
λωση για το ελληνικό πρόγραμ-
μα χορήγησης αδειών διαμονής 
σε πολίτες τρίτων χωρών 
(Golden Visa Programme), σε 
συνεργασία με το Investment 
Migration Council. Στην εκδή-
λωση συμμετείχαν περισσότερα 
από 350 στελέχη της αγοράς α-
κινήτων, του τραπεζικού και 
ευρύτερου επιχειρηματικού το-
μέα, καθώς και εκπρόσωποι νο-
μικών γραφείων που δραστηρι-
οποιούνται στο Πρόγραμμα. 
Κατά τη διάρκειά του, παρου-

σιάστηκε το ελληνικό πρόγραμ-
μα Golden Visa καθώς και συ-
γκριτικά στοιχεία με τα αντί-
στοιχα ευρωπαϊκά προγράμμα-
τα, ενώ ακολούθησε διάλογος 
μεταξύ των Ελλήνων και ξένων 
ομιλητών με τους συμμετέχο-
ντες. 
Για περισσότερα πατήστε εδώ 
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΤΙΣ ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ 
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 

ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ 
ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ 
ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 

ΑΔΕΙΩΝ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΕ 

ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 
ΧΩΡΩΝ (GOLDEN 

VISA 
PROGRAMME)  

ΕΛΛΑΔΑ, MAΪΟΣ 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
GOLDEN VISA  

Ο Οργανισμός Enterprise Greece 
υποστήριξε για δεύτερη συνεχή χρο-
νιά τη διοργάνωση Ελληνο-
γερμανικού Επιχειρηματικού Συνε-
δρίου με τίτλο: “A Glimpse into Eu-
rope's Financial Landscape. Greece: 
A comeback to the financial mar-
kets?”, που διοργάνωσε στις 31 Μαΐ-
ου ο Economist. Στο Συνέδριο συμ-
μετείχαν ο Αναπληρωτής Υπουργός 
Οικονομίας και Ανάπτυξης,  κ. Αλέ-
ξης Χαρίτσης και στέλεχος του Ορ-
γανισμού Enterprise Greece που α-
ναφέρθηκε στη δυναμική των επεν-
δύσεων σε τομείς, όπως ο τουρισμός, 

ο αγροτοδιατροφικός τομέας, οι τε-
χνολογίες καθαρής ενέργειας, τα lo-
gistics, το ICT, οι πολιτιστικές και 
δημιουργικές βιομηχανίες, και ευρύ-
τερα στο πεδίο των ιδιωτικοποιήσε-
ων.  

 

http://www.enterprisegreece.gov.gr/gr/o-organismos/vibliothhkh/nea/ellhniko-programma-golden-visa:-ena-apo-ta-pio-antagonistika-programmata-sthn-eyroph�
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Ο Οργανισμός Enterprise Greece 
και οκτώ από τους καλύτερους 
Έλληνες οινοποιούς πραγματοποί-
ησαν μία εξαιρετικά αναβαθμισμέ-
νη συμμετοχή στην 19η Διεθνή 
Έκθεση Οίνων και Ποτών VIN-
EXPO BORDEAUX 2017, από τις 
18 έως τις 21 Ιουνίου  στη Γαλλία. 
Οι Έλληνες εκθέτες πραγματοποίη-
σαν πολλές επιχειρηματικές συνα-
ντήσεις και δήλωσαν εξαιρετικά 

ικανοποιημένοι από τις επαφές 
που έκαναν. 
 
Για περισσότερα πατήστε εδώ 

ΚΑΖΑΧΣΤΑΝ ,  ΙΟΥΝΙΟΣ  
ΕΓΚΑΙΝΙΑ  ΤΟΥ  ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ  ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ  ΣΤΗΝ  ΕΧΡΟ  2017  
ΣΤΟ  ΚΑΖΑΧΣΤΑΝ  

ΟΚΤΩ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 
ΚΑΛΥΤΕΡΟΥΣ 
ΈΛΛΗΝΕΣ 

ΟΙΝΟΠΟΙΟΥΣ ΣΤΗ  
VINEXPO 

BORDEAUX 2017  

Στην «Πράσινη Ενέργεια» είναι αφι-
ερωμένη η Διεθνής Έκθεση EXPO 
2017, η οποία ξεκίνησε στις 10 Ιουνί-
ου και θα ολοκληρωθεί στις 10 Σε-
πτεμβρίου στην Αστανά του Καζαχ-
στάν. Την Κυριακή 11 Ιουνίου  ο Γε-
νικός Επίτροπος κ. Ηλίας Ξανθάκος 
–Γενικός Γραμματέας Υπουργείου 
Οικονομίας και  ο Αναπληρωτής Γε-
νικός Επίτροπος, και ο κ. Χ. Στάικος 
– Προέδρος του Enterprise Greece 
υποδέχθηκαν στο Ελληνικό Περίπτε-
ρο περισσότερους από 500 επισκέ-
πτες, σε μια γιορτή για την αρχή λει-
τουργίας αυτής της μεγάλης και πο-
λύπλευρης  οικονομικής και πολιτι-
στικής διοργάνωσης. Ο εορτασμός, 
στον οποίο συμμετείχε και ο Γενικός 
Πρόξενος της Ελλάδας στην Αστανά, 
κ. Μανόλης Ανδρουλάκης, πραγμα-
τοποιήθηκε την επομένη των επισή-
μων εγκαινίων της έκθεσης. Στα ε-

γκαίνια παραβρέθηκαν  17 Αρχηγοί 
Κρατών, μεταξύ αυτών και της Ρωσί-
ας, Κίνας, Μογγολίας, Ισπανίας, 
Λευκορωσίας, Ουζμπεκιστάν, Κιργι-
στάν, Αρμενία και Τουρκμενιστάν. 

Για περισσότερα πατήστε εδώ 

ΓΑΛΛΙΑ ,  ΙΟΥΝΙΟΣ  
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΣΤΗ  ΔΙΕΘΝΗ  ΈΚΘΕΣΗ  ΟΙΝΩΝ  ΚΑΙ  ΠΟΤΩΝ  
V INEXP O BORDEAUX 2017  

http://www.enterprisegreece.gov.gr/gr/o-organismos/vibliothhkh/nea/to-ellhniko-krasi-sth-vinexpo-bordeaux-2017�
http://www.enterprisegreece.gov.gr/gr/o-organismos/vibliothhkh/nea/ellhnikh-symmetoxh-exro-2017-sto-kazaxstan�
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Ο Οργανισμός  Enterprise Greece σχεδίασε και πραγματοποίησε επενδυτικά 
σεμινάρια και επιχειρηματικές συναντήσεις στο πλαίσιο της επίσκεψης του 
Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ. Δημήτρη Παπαδημητρίου στις Η-
ΠΑ και την Αγγλία  από τις  18 έως 27 Ιουνίου. Συγκεριμένα υποστήριξε το 
Greek Investment Roadshow, που συνδιοργανώθηκε από το Χρηματιστήριο 
Αθηνών και το Ελληνο - Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, μεταξύ 18 και 
22 Ιουνίου στην Ουάσιγκτον και τη Νέα Υόρκη, ενώ στις 23 Ιουνίου διοργά-
νωσε δύο επενδυτικές εκδηλώσεις στη Βοστώνη. Στο πλαίσιο του Roadshow 
συμμετείχαν περισσότερες από 30 εισηγμένες και μη εταιρείες, οι οποίες πραγ-
ματοποίησαν συναντήσεις στην Ουάσιγκτον στο πλαίσιο της διεξαγωγής του 
Select USA 2017 Investment Forum, και συμμετείχαν σε εκδηλώσεις και Β2Β 
συναντήσεις στη Νέα Υόρκη και τη Βοστώνη. Παράλληλα, στη Νέα Υόρκη 
έγιναν επιχειρηματικές συναντήσεις στο πλαίσιο του 6ου Ελληνικού Επενδυ-
τικού Φόρουμ. Σε αυτό, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Enterprise Greece, κ. Η-
λίας Αθανασίου ανέλυσε τις σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες που προσφέρει 
η Ελλάδα, εστιάζοντας στις νομοθετικές παρεμβάσεις που έχουν προωθηθεί τα 
τελευταία χρόνια στη χώρα για τη διευκόλυνση του επιχειρείν και σε σημαντι-
κές επενδύσεις, που έχουν πραγματοποιηθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη. Το φετι-
νό Φόρουμ χαρακτηρίστηκε ως το πλέον επιτυχημένο σε σχέση με τα προη-
γούμενα, αφού ξεπέρασε κάθε προσδοκία σε επίπεδο συμμετοχών και κατ’ 
ιδίαν επιχειρηματικών συναντήσεων. Στο Φόρουμ συμμετείχαν πάνω από 120 
εκπρόσωποι ελληνικών και αμερικανικών επιχειρήσεων και επενδυτικών 
funds, ενώ πραγματοποιήθηκαν περί τις 400 συναντήσεις μεταξύ 90 αναλυ-
τών από 65 επενδυτικές εταιρείες και εκπροσώπων 21 εισηγμένων ελληνικών 
επιχειρήσεων.  

Στη συνέχεια, στη Βοστώνη, ο Οργανισμός Enterprise Greece διοργάνωσε ε-
πενδυτική ημερίδα ενημέρωσης Αμερικανών επενδυτών και εκδήλωση ενημέ-
ρωσης ελληνικών start-up εταιρειών σε συνεργασία με το ελληνικό Προξενείο 
και τον Οργανισμό MITEF Greece του Πανεπιστημίου ΜΙΤ. Παράλληλα 
πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με στελέχη του ΜΙΤ με σκοπό τη διερεύνη-
ση δυνατοτήτων προώθησης και υποστήριξης των ελληνικών start-up επιχει-
ρήσεων. 

Η αποστολή συνεχίστηκε με επιχειρηματικές συναντήσεις στη Νέα Υόρκη στις 
24 Ιουνίου και με τη συμμετοχή του Υπουργού στα εγκαίνια της Έκθεσης Τρο-
φίμων Summer Fancy Food Show στις 25 Ιουνίου.  

Στην Αγγλία, και συγκεκριμένα στο Λονδίνο και το Κέμπριτζ, ο Οργανισμός 
συνδιοργάνωσε και υποστήριξε τις επιχειρηματικές συναντήσεις του Υπουρ-
γού με περισσότερα από 50 στελέχη τραπεζών, επενδυτικών ταμείων και επεν-
δυτικών σχημάτων  και οργανισμών στήριξης νεοφυών επιχειρήσεων. Στο 
ίδιο πλαίσιο, έγινε συνάντηση με το Προεδρείο και στελέχη της Ένωσης Ελλή-
νων Τραπεζιτών του Ηνωμένου Βασιλείου (Hellenic Bankers Association – 
UK), καθώς και με εξέχοντα μέλη της ελληνικής επιχειρηματικής και ακαδη-
μαϊκής κοινότητας.  Συναντήσεις έγιναν, επίσης, με στελέχη Ινστιτούτων του 

ΗΠΑ  /  ΑΓΓΛΙΑ ,  ΙΟΥΝΙΟΣ  
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ  R O A D S H O W ΣΤΙΣ  ΗΠΑ  ΚΑΙ  ΤΗΝ  ΑΓΓΛΙΑ  

ΗΠΑ: ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 
GREEK INVESTMENT 

ROADSHOW, ΔΥΟ 
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ 6ΟΥ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ 

ΦΟΡΟΥΜ – ΑΓΓΛΙΑ: 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 

50 ΣΤΕΛΕΧΗ 
ΤΡΑΠΕΖΩΝ, 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ 
ΤΑΜΕΙΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ 

ΣΧΗΜΑΤΩΝ  ΚΑΙ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 

ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΟΦΥΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
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Πανεπιστημίου, επενδυτές και στελέχη τεχνολογικών Venture Capital funds, 
με βασικό αντικείμενο την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών σχετικά με 
την ενίσχυση και προώθηση των νεοφυών επιχειρήσεων ιδιαίτερα στον τομέ-
α της βιοτεχνολογίας και των επιστημών υγείας.  

 

 

ΗΠΑ ,  ΙΟΥΝΙΟΣ  
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΣΤΗ  ΔΙΕΘΝΗ  ΕΚΘΕΣΗ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ  S U M M E R 
F A N C Y  F O O D S H O W 2017  

Ο Οργανισμός συμμετείχε στη Διεθνή Έκθεση τροφίμων Summer Fancy 
Food Show 2017 στη Νέα Υόρκη, από 25 έως 27 Ιουνίου με το μήνυμα 
“Invest in Taste”, ενισχύοντας έτσι την εξωστρέφεια των ελληνικών προϊό-
ντων. Σημειώνεται ότι στη φετινή έκθεση συμμετείχαν  41 ελληνικές εταιρεί-
ες του κλάδου. 

ΣΕΡΒΙΑ ,  ΙΟΥΝΙΟΣ  
ΜΗΝΑΣ  ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ  ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ  &  ΠΟΤΩΝ  ΣΤΗ  
ΣΕΡΒΙΑ  

Στο πλαίσιο στήριξης της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων, ξεκί-
νησε την 1η Ιουνίου και ολοκληρώθηκε στις 25 Ιουνίου 2017, δράση προβο-
λής και  προώθησης ελληνικών προϊόντων του κλάδου τροφίμων & ποτών 
στα καταστήματα Super Vero στο Βελιγράδι. Η δράση έχει την υποστήριξη 
του Οργανισμού Enterprise Greece και του Γραφείου Οικονομικών & Ε-
μπορικών Υποθέσεων της Ελληνικής Πρεσβείας στο Βελιγράδι. Τετρακόσιοι 
είκοσι (420) νέοι κωδικοί ελληνικών προϊόντων, από σαράντα (40) μεγάλες 
ελληνικές εξωστρεφείς  εταιρείες είναι στη διάθεση των Σέρβων καταναλω-
τών. Στόχος της δράσης η αναγνωρισιμότητα των ελληνικών τροφίμων και 
η τοποθέτησή τους στα ράφια της σερβικής αγοράς. O μήνας των ελληνι-
κών τροφίμων και ποτών πλαισιώνεται από παράλληλες εκδηλώσεις, όπως 

ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΟΙ ΕΙΚΟΣΙ 
(420) ΝΕΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ 

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΑΠΟ 
ΣΑΡΑΝΤΑ (40) 

ΜΕΓΑΛΕΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ 

ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΣ  ΕΤΑΙΡ
ΕΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗ 
ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ 

ΣΕΡΒΩΝ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 
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επιδείξεις μαγειρικής ελληνικών συνταγών από έμπειρους και εγνωσμένης 
αξίας chefs, κλήρωση δώρου ταξιδιωτικού πακέτου στην Ελλάδα με κίνητρο 
την αγορά των ελληνικών προϊόντων, ενώ παράλληλα λειτουργεί και ως δια-
φήμιση για τον ελληνικό τουρισμό. 

Για περισσότερα πατήστε εδώ 

ΕΛΒΕΤΙΑ ,  ΙΟΥΝΙΟΣ  
ΣΥΝΕΔΡΙΟ  ΤΟΥ  I N V E S T M E N T M I G R A T I O N C O U N C I L  

Ο  Οργανισμός συμμετείχε με ομιλία και παρουσιάσεις στο ετήσιο Συνέδριο 
του Investment Migration Council, που έγινε τον Ιούνιο στη Γενεύη. Ο εκ-
πρόσωπος του Οργανισμού πραγματοποίησε συναντήσεις με στελέχη της 
σχετικής αγοράς με τα οποία συζήτησε την πορεία του προγράμματος 
Greek Golden Visa.  

ΕΛΛΑΔΑ ,  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ  -  ΙΟΥΝΙΟΣ   
ΛΕΙΤΟΥΡΓ ΙΑ  F R O N T  O F F I C E  E N T E R P R I S E  G R E E C E  

Το πρώτο εξάμηνο του 2017, το Front Office του Οργανισμού έλαβε και χει-
ρίστηκε 537 ερωτήματα – αιτήματα ενδιαφερόμενων επενδυτών, επιχειρη-
ματιών, ιδιωτών. Ο αριθμός αυτός είναι μεγαλύτερος του συνολικού αριθ-
μού των ερωτημάτων, που έλαβε εντός ολόκληρου του 2016. Το γεγονός αυ-
τό είναι αποτέλεσμα των συστηματικών ενεργειών προώθησης του Οργανι-
σμού και των υπηρεσιών του εντός και εκτός Ελλάδος.  

ΕΛΛΑΔΑ ,  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ  -  ΙΟΥΝΙΟΣ   
ΥΠΟΔΟΧΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ  ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ  ΚΑΙ  ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  
M A T C H M A K I N G  

Στο πρώτο εξάμηνο του 2017, η Γενική Διεύθυνση Επενδύσεων υποδέχθηκε 
περισσότερες από 8 επίσημες επιχειρηματικές αποστολές και προγραμμάτισε 
περισσότερες από 20 Β2Β συναντήσεις και επιτόπιες επισκέψεις σε projects 
ενδιαφέροντος. 

 

http://www.enterprisegreece.gov.gr/gr/o-organismos/vibliothhkh/nea/mhnas-ellhnikon-trofimon-&-poton-sth-serbia�


 

Βασ. Σοφίας 109 
115 21, Αθήνα 

Τηλέφωνο: 210 3355700 
Ηλ. ταχυδρομείο: info@enterprisegreece.gov.gr 

www.enterprisegreece.gov.gr  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕ 
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