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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Θεσσαλονίκη, 13 Οκτωβρίου 2022 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝ/ΚΗΣ 
 Αρ. Πρωτ.: 727991 (5363 ) 
  

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ Π.Κ.Μ. 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

Ταχ. Δ/νση : 26ης Οκτωβρίου 64 
Ταχ. Γραφείο : 20  
Ταχ. Θυρίδα : 10881 
Τ.Κ.  : 54627, Θεσσαλονίκη 
Πληροφορίες : Χ. Τσιαμπαλή 
Τηλέφωνο : 2313 330391 
e-mail  : c.tsiampali@pkm.gov.gr 

 
 

ΠΡΟΣ: 

 
 
ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
 
 
 
 
 

 

                             

 
 
 
 
 
 

 

ΘΕΜΑ: “Διοργάνωση επιχειρηματικής αποστολής με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
στο Dubai στα Η.Α.Ε. , 03-05 Δεκεμβρίου 2022” 

 
 Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στηρίζοντας ενεργά την προβολή των ποιοτικών 

αγροτικών προϊόντων της περιοχής της, διοργανώνει επιχειρηματική αποστολή στο Dubai στα 

Η.Α.Ε., που θα πραγματοποιηθεί το διάστημα από 03-05 Δεκεμβρίου 2022, με στόχο την ενίσχυση 

της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων της ΠΚΜ, την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, την 

εξωστρέφεια της παραγωγής και την τόνωση του πρωτογενούς τομέα της ΠΚΜ, που παίζει 

καταλυτικό ρόλο στην ελληνική οικονομία. 

  Δεδομένου ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αποτελούν μια από τις πλέον δυναμικές αγορές 

για τα ελληνικά τρόφιμα και ποτά, ενώ το Dubai, με τις εξαιρετικές υποδομές logistics που διαθέτει, 

λειτουργεί ευρύτερα ως hub για την προώθηση ελληνικών αγροδιατροφικών προϊόντων σε όλες της 

χώρες της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου, ο σκοπός της πραγματοποίησης της εν λόγω 

επιχειρηματικής αποστολής από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συνοψίζεται στα κάτωθι:  

• Η πραγματοποίηση προσωπικών συναντήσεων με εισαγωγείς, επιχειρήσεις εμπορίας και 

retailers οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε παγκόσμιο επίπεδο.  

• Η δημιουργία ευκαιριών πωλήσεων για τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις  

• Η επέκταση και η ενίσχυση της δικτύωσης των συμμετεχουσών επιχειρήσεων  

• Η γνωριμία των επιχειρηματιών από την ΠΚΜ με εκπροσώπους σημαντικών 

επιχειρήσεων από τα ΗΑΕ.  

   

Το πρόγραμμα της επιχειρηματικής αποστολής θα περιλαμβάνει ενδεικτικά τα κάτωθι: 

3.12.2022:  
Αναχώρηση από την Θεσσαλονίκη – άφιξη στο DUBAI International Airport. Μετάβαση με 
ναυλωμένο shuttle bus στο ξενοδοχείο της αποστολής. Άφιξη της αποστολής στο ξενοδοχείο.  
 
4.12.2022:  
09.00 – 10.00: Πρωινό – ενημέρωση της αποστολής, παρουσία του Έλληνα εμπορικού ακολούθου 
(επικεφαλής γραφείου ΟΕΥ) στα ΗΑΕ για τις δυνατότητες, τις ιδιαιτερότητες, τη δυναμική της αγοράς 
των ΗΑΕ (αλλά και ευρύτερα των χωρών του Κόλπου). Θα δοθεί σχετικό info pack σε όλους τους 
συμμετέχοντες. Η ενημέρωση θα γίνει είτε στο lobby του ξενοδοχείου είτε στο λεωφορείο που θα μας 
μεταφέρει.  
10.00 – 12.00: Επίσκεψη στο SM UNION COOP - η αλυσίδα ανήκει στη βασιλική οικογένεια και από 
αυτήν ψωνίζουν όλοι οι Emirati. Πρόκειται για πολύ μεγάλα καταστήματα και διακρίνονται για την 
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ποικιλία προϊόντων και την υψηλή ποιότητα. Μετάβαση στο κατάστημα όπου εδρεύουν και τα 
Κεντρικά Γραφεία. Υποδοχή (διευθυντικά στελέχη – υπεύθυνος marketing) σε ειδικό χώρο και  
ξενάγηση στο κατάστημα. Ο Υπεύθυνος Προμηθειών της Union Coop θα εξηγήσει τις τάσεις της 
αγοράς, την τιμολογιακή πολιτική, τις απαιτήσεις στις προμήθειες τροφίμων και ποτών (χυμών), τα 
προϊόντα με προοπτικές κλπ.  
12.00 – 14.00: Επίσκεψη στα Σ/Μ Lulu και συνάντηση στα Head Offices των Lulu με τον Υπεύθυνο 
των προμηθειών της αλυσίδας. Τα Lulu είναι μία από τις μεγαλύτερες αλυσίδες Σ/Μ στα ΗΑΕ. Θα 
γίνουν αναλυτικές παρουσιάσεις αναφορικά με την ποικιλία των προϊόντων, την τιμολογιακή πολιτική 
καθώς και την τοποθέτησή τους στο ράφι.  
ή/και  
Επίσκεψη σε κεντρικό κατάστημα ελληνικής αλυσίδας με deli προϊόντα. Θα μιλήσει η ιδιοκτήτρια του 
και θα εξηγήσει ποια προϊόντα έχουν διείσδυση στην τοπική αγορά, τις διαδικασίες εισαγωγής, την 
τιμολογιακή πολιτική κλπ. (ενδιαφέρει περισσότερο τις επιχειρήσεις εμπορίας ελαιολάδου ή άλλων 
premium προϊόντων).  
ή/και  
Επίσκεψη στην Κεντρική Λαχαναγορά των Η.Α.Ε. όπου θα γίνει συνάντηση των εκπροσώπων της 
αποστολής με τους σημαντικότερους προμηθευτές φρούτων και λαχανικών των Η.Α.Ε.. Θα 
ακολουθήσουν συναντήσεις με εκτελωνιστές / αποθήκες / εταιρεία logistics για περαιτέρω 
ενημέρωση σχετικά με τα διαδικαστικά θέματα εισαγωγών / εξαγωγών στα ΗΑΕ. Για την Περ. 
Κεντρικής Μακεδονίας η δράση αυτή αφορά και ενδιαφέρει πολλές επιχειρήσεις (ακτινίδια, ροδάκινο, 
κομπόστα ροδάκινο, φρέσκιες σαλάτες κλπ κλπ).  
14.00 – 14.30: Άφιξη στο Waterfront Dubai (αντίστοιχη Ιχθυόσκαλα). Πρόκειται για Επιχειρηματική 
Μονάδα που υπάγεται στο Municipality of Dubai City. Υποδοχή από τη Διοίκηση. Θα γίνει 
παρουσίαση και για το IT (Information Technology) + διαχειριστικό σκέλος της λειτουργίας της 
Waterfront Dubai. Οι επιχειρήσεις εμπορίας αλιευμάτων της ΠΚΜ μπορούν θα συναντηθούν με 
εισαγωγικές επιχειρήσεις για Β2Β επαφές, ενώ οι υπόλοιπες επιχειρήσεις θα ξεναγηθούν στον πολύ 
εντυπωσιακό χώρο της ιχθυόσκαλας.  
14.30 ή 15.00 – 17.00: Γεύμα μπροστά στη θάλασσα με θαλασσινά για το σύνολο της αποστολής  
17.00: Αναχώρηση για το ξενοδοχείο. Ελεύθερο βράδυ  
 
5.12.2022:  
10.00 – 12.00: Αναχώρηση από το ξενοδοχείο. Επίσκεψη στα γραφεία της InstaShop, εταιρίας νέων 
τεχνολογιών - πλατφόρμα online πωλήσεων - ελληνικών συμφερόντων η οποία πρόσφατα 
εξαγοράστηκε από fund συμφερόντων των ΗΑΕ και εδρεύει στο Ντουμπαι - https://instashop.com/  
https://www.amna.gr/. Οι υπεύθυνοι της εταιρίας θα μιλήσουν για την IT αγορά και τις νέες 
τεχνολογίες των ΗΑΕ, το πως δουλεύουν τα τοπικά venture capitals και funds, και θα δώσουν 
πληροφορίες για το πως συστήνεις και λειτουργείς μια επιχείρηση στα ΗΑΕ κλπ.  
Εναλλακτικά, μπορεί να γίνει επίσκεψη στα κεντρικά γραφεία των Carrefour στο Ντουμπάι και 
ενημέρωση της αποστολής από τους διευθυντές marketing και προμηθειών.  
12.00 – 15.00: Επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της Elite Agro Group - http://www.eag.ae Η εν λόγω 
εταιρεία ανήκει στη βασιλική οικογένεια του Άμπου Ντάμπι και διαθέτει εγκαταστάσεις σε 3 χώρες: 
ΗΑΕ - Σερβία – Μαρόκο. Δραστηριοποιείται στη δημιουργία, εγκατάσταση και διαχείριση 
θερμοκηπίων, στο σχεδιασμό και στην ανάπτυξη αγροτικών project μεγάλης κλίμακας, στην 
ανάπτυξη λύσεων νέων τεχνολογιών στον κλάδο της αγροδιατροφής, στην παροχή ερευνητικών 
υπηρεσιών εργαστηρίου για τρόφιμα αλλά και στη συμβουλευτική για την ύδρευση και τη διαχείριση 
του νερού εν γένει. Είναι στην κορυφή της τεχνολογικής καινοτομίας και πρωτοπορίας. Αναζητούν 
καινούριες ευκαιρίες ανάπτυξης σε άλλες χώρες. Έχουν τεράστια και υπερσύγχρονα θερμοκήπια με 
berries, αλλά κάνουν και εισαγωγές φρούτων. Τα μηχανήματά τους είναι από την Novatec, εταιρεία 
που εδρεύει στην Πάτρα - https://novatec.gr/el  
Είναι εντυπωσιακό γιατί είναι μέσα στην έρημο, ελεγχόμενο από την βασιλική οικογένεια και με 
τεράστιες εγκαταστάσεις, εξαιρετικά καινοτόμες και στην αιχμή της αγροδιατροφικής τεχνολογίας.  
Θα ακολουθήσει περιήγηση στις φυτείες, στην μονάδα παραγωγής ενέργειας (ενδιαφέρει τις εταιρίες 
που δήλωσαν συμμετοχή και ασχολούνται με την ενέργεια), στους χώρους αποθήκευσης νερού 
(τεχνικές εταιρείες κλπ.). Η επίσκεψη αυτή έχει ενδιαφέρον για το σύνολο σχεδόν των εταιρειών που 
συμμετέχουν στην επιχειρηματική αποστολή.  
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17.00: Αναχώρηση της αποστολής για το Abu Dhabi προκειμένου να συμμετέχει η ΠΚΜ στη 
Διεθνή Έκθεση ADIFE 2022, ABU DHABI INTERNATIONAL FOOD EXHIBITION 2022 (EX SIAL 
MIDDLE EAST 2022), που θα πραγματοποιηθεί από τις 06 έως τις 08 Δεκεμβρίου 2022 στις 
εγκαταστάσεις του Εθνικού Εκθεσιακού Κέντρου στο Αμπού Ντάμπι στα Η.Α.Ε. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ:  

• Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα καλύψει όλα τα έξοδα της αποστολής, βάσει του 
ανωτέρω ενδεικτικού προγράμματος, εκτός από τα έξοδα μετάβασης και διαμονής στο 
Dubai, που βαρύνουν τις εταιρείες που θα συμμετέχουν.  

• Θα υπάρχει ναυλωμένο mini van (20 θέσεων) για όλες τις μετακινήσεις με διαρκές Pick Up 
and Drop Off Service. (SHUTTLE VAN) 

• Συνοδός-διερμηνέας θα συνοδεύει την αποστολή καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχειρηματικής 
αποστολής.  

• Όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν Folder με ενημερωτικό υλικό για το Dubai, τα ΗΑΕ, το 
πρόγραμμα της επιχειρηματικής αποστολής, ένα σημειωματάριο και στυλό.  

• Θα δημιουργηθεί online WhatsApp Group στο οποίο θα στέλνονται ενημερώσεις για τις 
δράσεις της επιχειρηματικής αποστολής και οποιαδήποτε άλλη χρήσιμη πληροφορία.  

• Θα δημιουργηθούν 10 επιχειρηματικά δώρα (καλάθι με τοπικά προϊόντα της ΠKM) για VIP 
επαφές.  

• Κατά την τρίτη ημέρα παραμονής της επιχειρηματικής αποστολής στο Ντουμπάι θα 
διενεργηθεί PCR έλεγχος για COVID 19 με επίσκεψη υγειονομικού συνεργείου στο 
ξενοδοχείο της αποστολής.  

• Θα γίνει φωτογράφιση – βιντεοσκόπηση του συνόλου της επιχειρηματικής αποστολής  
 

 Για την αρτιότερη προετοιμασία της αποστολής και τον αποτελεσματικότερο συντονισμό των 
ενεργειών, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τα μέλη σας που θα επιθυμούσαν να 
συμμετάσχουν στην επιχειρηματική αποστολή στο Dubai, που θα πραγματοποιηθεί το 
διάστημα από 03-05 Δεκεμβρίου 2022, να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους (βλ. συνημμένη 
Έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος - Φόρμα Συμμετοχής) το συντομότερο δυνατό και όχι 
αργότερα από την Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2022. 
  Βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή των επιχειρήσεων είναι τα προϊόντα τους να έχουν 
παραχθεί/ τυποποιηθεί/ μεταποιηθεί εντός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς επίσης η 
επωνυμία της επιχείρησης ή η ετικέτα της συσκευασίας των προϊόντων να μην παραπέμπουν σε 
άλλη περιφέρεια. 
 Οι Δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να αποστέλλονται συμπληρωμένες και υπογεγραμμένες 
στα email: g.karali@pkm.gov.gr ή dao@pkm.gov.gr. 
 Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση για την 
πρωτοβουλία της Περιφέρειας καθώς και για άλλες δράσεις εξωστρέφειας και υποστήριξης του 
Τμήματος Προβολής Αγροτικών Προϊόντων στα τηλέφωνα 2313330350 κα. Γλυκερία Καραλή, 
2313330391 κα. Τσιαμπαλή  Χαρίκλεια, 2313330052 κα. Μαρία Ελευθεριάδου. 
                 

              

                                

   M.E.A. 
Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

    

   ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΚΑΡΑΛΗ 

 

 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: Έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Φόρμα Συμμετοχής 
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 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (αποστολή με email) 

 

ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
(ΤΣΙΜΙΣΚΗ 29, T.K 54624 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, email: root@ebeth.gr) 

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
(ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 27, Τ.Κ 54624 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, email: info@veth.gov.gr) 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
(ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 27, Τ.Κ 54624 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, email: epepthe@otenet.gr) 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ 
(ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 3, 59100 ΒΕΡΟΙΑ, email: chamimat@otenet.gr) 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 
(ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ 2,61100 ΚΙΛΚΙΣ, email: ebekilk@otenet.gr; info@ebekilkis.gr) 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΛΛΑΣ 
(25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 13, 58200 ΕΔΕΣΣΑ, email: champella@pel.forthnet.gr; etaep@pel.forthnet.gr) 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ 
(28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 9, ΚΑΤΕΡΙΝΗ, email: champier@otenet.gr; info@champier.gr) 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 
(Π. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 2, 62122 ΣΕΡΡΕΣ, email: eves@eves.gr) 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 
(ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 58, 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ, email: info@epihal.gr) 

 

ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας ΠΚΜ 
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