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Αξιότιμοι κύριοι/κυρίες 
 
Εκ μέρους του Υφυπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σας κοινοποιούμε ενημερωτικό σημείωμα και κατάλογο 
διοργανώσεων προώθησης εξαγωγών που θα λάβουν χώρα στη περιοχή της Βόρειας Ρηνανίας- Βεστφαλίας την επόμενη 
χρονιά. 
 
Η συγκέντρωση εκθέσεων μεγάλου ενδιαφέροντος σε περιοχές όπως το Ντύσσελντορφ, η Κολωνία, το Έσσεν, δεν είναι 
τυχαία, αντίθετα είναι μια πολύ σημαντική ευκαιρία για  την ανάδειξη των ιδιαίτερων γεωργικών και πολιτιστικών αγαθών 
των Ελληνικών Νησιών και την προώθηση της εξωστρέφειας τους σε αγορές εκτός συνόρων.  Η περιοχή της Βόρειας 
Ρηνανίας - Βεστφαλίας αποτελεί παραδοσιακά πεδίο βιομηχανικής ανάπτυξης διεθνούς οικονομικού ενδιαφέροντος. 
 
Με αυτή την αφορμή λοιπόν καλούμε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς να συμπράξουν και να εντάξουν έγκαιρα τη 
συμμετοχή στον οικονομικό τους προγραμματισμό  τις εν λόγω διοργανώσεις υπηρετώντας δημιουργικά την ανάγκη για 
εξαγωγές νησιωτικών προϊόντων και υπηρεσιών σε όλο και μεγαλύτερες αγορές. Στη κατεύθυνση αυτή ευελπιστούμε να 
αξιοποιηθεί και η πρόσφατη πρόσκληση για τη δράση “Επιχειρούμε Έξω” για τη προώθηση της εξωστρέφειας των ελληνικών 
μεταποιητικών επιχειρήσεων που αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα, μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές 
εκθέσεις που διοργανώνονται στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες. 
 
Ενημερωτικό σημείωμα για  το ελληνικό φεστιβάλ Ντύσσελντορφ και τις Διεθνείς Εκθέσεις στο κρατίδιο της Βόρειας 
Ρηνανίας Βεστφαλίας 
 
Α. Ελληνικό Φεστιβάλ 
 
Το πρώτο Ελληνικό Φεστιβάλ του Ντύσσελντορφ διοργανώθηκε από τις 30 Μαρτίου έως τις 2 Απριλίου 2017. Το φεστιβάλ 
πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία και με την υποστήριξη των Περιφερειών Ηπείρου, Πελοποννήσου, Κεντρικής Μακεδονίας 
και Στερεάς Ελλάδας στην Παλιά Πόλη του Ντύσσελντορφ. 
Το Φεστιβάλ διοργανώθηκε υπό την αιγίδα του Γενικού Προξενείου Ντύσσελντορφ, από την εταιρεία Paffrath Events σε 
συνεργασία με την GREAT Exhibitions και πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη των τεσσάρων ελληνικών περιφερειών, 
καθώς και με την υποστήριξη της Sparkasse Düsseldorf, Greece on Tour, η οποία ανέλαβε τη μουσική παραγωγή των τριών 
πρώτων ημερών, Babtec, Diakonie, Enterprise Greece, ΑEGEAN, ΑWISTA και Stadtwerke Düsseldorf. Το Φεστιβάλ στηρίχθηκε 
επίσης στις δυνάμεις των ελληνικών συλλόγων του Ντύσσελντορφ. 
Στη διάρκεια του τετραήμερου φεστιβάλ στην Παλιά Πόλη της πρωτεύουσας του μεγαλύτερου γερμανικού κρατιδίου, 
στόχος ήταν να προβληθεί το σύγχρονο πρόσωπο της Ελλάδας μέσα από την επιχειρηματικότητα, τον τουρισμό, τη μουσική, 
το χορό, την τέχνη και τη γαστρονομία, αλλά και να αναδειχθεί η μεγάλη παρουσία του Ελληνισμού στην περιοχή. Η 
ελληνική κοινότητα του Ντύσσελντορφ αριθμεί 15.000 άτομα και είναι η δεύτερη μεγαλύτερη στην πόλη, ενώ στη Βόρεια 
Ρηνανία Βεστφαλία διαβιούν 140.000 πολίτες ελληνικής καταγωγής. Μέσα από αυτή τη γιορτή, στόχος ήταν οι φίλοι της 
Ελλάδας να την ξαναθυμηθούν και όσοι δεν την γνωρίζουν να έρθουν σε επαφή με μια χώρα σύγχρονη, φιλόξενη, 
δημιουργική. 
 
Καθ’ όλη τη διάρκεια του Φεστιβάλ, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τα 22 περίπτερα σε όλο το εύρος της 
πλατείας. Δράσεις γευσιγνωσίας, οινογνωσίας, ταξιδιωτικές πληροφορίες και διαγωνισμοί, μαθήματα χορού, μαζί με την 
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πώληση ελληνικών προϊόντων, τουριστικών πακέτων, τροφίμων και ποτών, μουσικής και βιβλίων βρίσκονταν στο επίκεντρο 
της παρουσίας των τεσσάρων Περιφερειών, αλλά και των επιχειρήσεων που συμμετείχαν. 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προηγούμενη διοργάνωση  είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Φεστιβάλ: 
www.griechenlandfestival.de ,  καθώς και στην ιστοσελίδα μέσω facebook: https://de-
de.facebook.com/GriechenlandFestival/. Επίσης μπορείτε να δείτε video , προκειμένου να διαμορφώσετε μία εικόνα της 
εκδήλωσης μέσω you tube: 
https://www.youtube.com/watch?v=mZBVm5qq5do 
https://www.youtube.com/watch?v=fkSBMJujWkA 
 
Κόστος συμμετοχής, διοργάνωση κλπ έχει αναλάβει η εταιρεία GREAT με την οποία πρέπει να υπάρξει συντονισμός εκ 
μέρους των περιφερειών/επιμελητηρίων μιας και είναι βασικά η διοργανώτρια εταιρεία που αναλαμβάνει το στήσιμο 
περιπτέρων, αλλά και όλα τα οργανωτικά θέματα.  
Στοιχεία επικοινωνίας ως κατωτέρω: 
GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE  
Παπανικολή 22 Α 
15232, Χαλάνδρι 
Τηλ. +30 210 7755080   +30 210 7755046,  +30 210 6897935 
ΦΑΞ +30 210 7755049 
info@greatexhibitions.gr 
www.greatexhibitions.gr 
 
Β. Διεθνείς Εκθέσεις στη Βόρεια Ρηνανία Βεστφαλία 
 
Πέρα από το ελληνικό φεστιβάλ το οποίο στην πιλοτική του έναρξη το 2017 συγκέντρωσε περίπου 80.000 επισκέπτες και στο 
οποίο ενθαρρύνουμε την συμμετοχή σας, παρατίθεται κατωτέρω και αναλυτικός πίνακας των εκθέσεων 
εμπορικού/τουριστικού ενδιαφέροντος που λαμβάνουν χώρα το 2018 στη Βόρεια Ρηνανία Βεστφαλία.  
 
Για όλες τις εκθέσεις του εκθεσιακού οργανισμού της Κολωνίας, αντιπρόσωπος της έκθεσης στην Ελλάδα, είναι το Γερμανο-
Ελληνικό Επιμελητήριο 
 
Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο  
Deutsch – Griechische Industrie- und Handelskammer  
Κα Καλλιόπη Μέμτσα  
Δορυλαίου 10-12 
115 21 Αθήνα  
Tel.: +30 210 641 9028  
Fax: +30 210 6445175 
e-mail:koelnmesse@mail.ahk-germany.de 
http://griechenland.ahk.de/  
 
Για όλες τις εκθέσεις του εκθεσιακού οργανισμού του Ντύσσελντορφ, αντιπρόσωπος της έκθεσης στην Ελλάδα, είναι : 
 
GR.I.D. Marketing & Exhibition Services 
Sokratous 13 
14561 Athens Kifissia 
Tel +30 210 8088351-2 
Fax +30 210 8088353 
E-mail: grid@gridmds.eu  
http://www.gridmds.com  
 
 

http://www.griechenlandfestival.de/
https://de-de.facebook.com/GriechenlandFestival/
https://de-de.facebook.com/GriechenlandFestival/
mailto:koelnmesse@mail.ahk-germany.de
http://griechenland.ahk.de/
mailto:grid@gridmds.eu
http://www.gridmds.com/
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Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε επίσης να απευθυνθείτε : 
Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στο Ντύσσελντορφ  
Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων  
Δνση: Willi-Becker-Allee 11  
40227 Düsseldorf - NRW  
Γερμανία  
Τηλ.: 0049 211 68 78 50 15-16  
Φαξ: 0049 211 68 78 50 33  
Email: ecocom-dusseldorf@mfa.gr 
 
Γ. Πρόγραμμα “Επιχειρούμε Έξω” 
Στόχος: Προώθηση της εξωστρέφειας των ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων που αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική 
δραστηριότητα, μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες. Η 
Δράση αφορά πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες ελληνικές μεταποιητικές επιχειρήσεις που αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική 
δραστηριότητα. 
Τα επενδυτικά σχέδια που θα χρηματοδοτηθούν θα αφορούν στους ακόλουθους στρατηγικούς τομείς:  Αγροδιατροφή/ 
Βιομηχανία τροφίμων, Πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες, Υλικά/ Κατασκευές, Ενέργεια, Περιβάλλον, Τεχνολογίες 
Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), Υγεία/ Φάρμακα. 
Περίοδος υποβολής:από 8/1/2018 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού 
Κάθε επιχείρηση δύναται να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης προϋπολογισμού έως 100.000 ευρώ. Ο Προϋπολογισμός 
ανά εμπορική έκθεση ανέρχεται στα παρακάτω ποσά: 
μέχρι 20.000 ευρώ ανά έκθεση στις περιπτώσεις συμμετοχής με περίπτερο μέχρι 20τμ, με ανώτατο ποσό δημόσιας 
επιχορήγησης 10.000 ευρώ, μέχρι 35.000 ευρώ ανά έκθεση στις περιπτώσεις συμμετοχής με περίπτερο μέχρι 50τμ, με 
ανώτατο ποσό δημόσιας επιχορήγησης  17.500 ευρώ, Μέχρι 50.000 ευρώ ανά έκθεση στις περιπτώσεις συμμετοχής με 
περίπτερο άνω των 50 τμ, με ανώτατο ποσό δημόσιας επιχορήγησης 25.000 ευρώ 
Περισσότερες πληροφορίες: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=3641 
 

 

 

 

Με εκτίμηση, 

 

Οδυσσέας Καμπόλης 

Διευθυντής Γραφείου Υφυπουργού 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ: 

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 

Επιμελητήριο Κυκλάδων 

Επιμελητήριο Δωδεκανήσων 

Επιμελητήριο Χίου 

Επιμελητήριο Λέσβου 

Επιμελητήριο Σάμου 

Επιμελητήριο Λευκάδας 

Επιμελητήριο Ζακύνθου 

Επιμελητήριο Κεφαλονιάς 

Επιμελητήριο Κέρκυρας 
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