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ΠΡΟΣ:   όπως πίνακας αποδεκτών 
 
ΘΕΜΑ:  

   
Επιχειρηματική αποστολή στο Ζάγκρεμπ – Κροατία  (17-19 Οκτωβρίου  2018) 

 
Σας ενημερώνουμε ότι το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ) σε 
συνεργασία με το Κροατικό Οικονομικό Επιμελητήριο (HGK) και το Γραφείο Ο.Ε.Υ. Ζάγκρεμπ 
διοργανώνει  πολυκλαδική επιχειρηματική αποστολή στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας, στις 17-19 
Οκτωβρίου  2018.  
Σας αποστέλλουμε επίσης την πλήρη ανακοίνωση του ΕΒΕΑ και παρακαλούμε όπως οι 
ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν να το δηλώσουν έγκαιρα συμπληρώνοντας την σχετική φόρμα. 
 
Η Κροατία είναι πλήρες μέλος της ΕΕ από την 1η Ιουλίου 2013 και οι εισαγωγές της ανέρχονται σε 
21, 8 εκ Ευρώ ενώ οι εξαγωγές της ανέρχονται σε 14 εκ. ευρώ περίπου ενώ ο αριθμός των 
τουριστών που την επισκέπτεται ξεπερνά τα 18 εκ. άτομα. (στοιχεία 2017). 
Μετά το 2015 η Κροατία δείχνει να εξέρχεται από την οικονομική ύφεση και εμφανίζει ρυθμούς 
ανάπτυξης του ΑΕΠ από 2,5 μέχρι 3%. 
Ο όγκος εμπορίου Ελλάδας Κροατίας το 2017 ανήλθε σε 130 περίπου εκ. Ευρώ, εκ των οποίων τα 
79 εκ. Ευρώ αποτελούν τις ελληνικές εξαγωγές. Τα κύρια εξαγώγιμα ελληνικά προϊόντα είναι 
ενδύματα, υποδήματα, πλεκτά, καρποί και φρούτα, μεταποιημένα τρόφιμα, μηχανές, συσκευές και 
μέρη αυτών, λιπάσματα, φάρμακα,  σωλήνες από χαλκό κ.α.  
Για το διάστημα 2014-2020 τα διαθέσιμα ευρωπαϊκά κονδύλια ανέρχονται σε 10,6 δις Ευρώ (το 19% 
για την αγροτική ανάπτυξη, το 78,6 % από το Ευρ. Ταμείο Συνοχής και 2,2 % από το Ευρ. Ταμείο 
Θάλασσας &Αλιείας.  
 
Το Γραφείο μας είναι στη διάθεσή σας για κάθε συμπληρωματική πληροφορία. 
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             Ο Προϊστάμενος 
 

  Χρήστος Φαρμάκης 
 Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄ 

 
 

 
Πίνακας αποδεκτών: Φορείς & επιχειρήσεις 

mailto:ecocom-zagreb@mfa.gr


 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΚΡΟΑΤΙΑ 
17- 19 Οκτωβρίου  2018, Ζάγκρεμπ  

 

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ), στο πλαίσιο της 
συνεχούς προσπάθειάς του για την τόνωση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων, 
διοργανώνει  επιχειρηματική αποστολή στο Ζάγκρεπ της Κροατίας, στις 17-19 Οκτωβρίου  
2018. Η Αποστολή υλοποιείται σε συνεργασία με το Κροατικό Οικονομικό Επιμελητήριο 
και το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Ζάγκρεπ. 
 
Στην Αποστολή θα εκπροσωπηθούν όλοι οι κλάδοι της ελληνικής οικονομίας.  
 
Για τη διευκόλυνσή σας, σας παραθέτουμε σύντομο ενημερωτικό σημείωμα εδώ για το 
διμερές μας εμπόριο με την Κροατία. 
 
Το επιχειρηματικό forum θα πραγματοποιηθεί στις 18 Οκτωβρίου 2018 , όπου θα 
διεξαχθούν οι  διμερείς συναντήσεις (Β2Β) ανάμεσα σε ελληνικές και κροατικές 
επιχειρήσεις.  
 
Το κόστος συμμετοχής για τον πρώτο εκπρόσωπο κάθε εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 
150€ για τα μέλη του ΕΒΕΑ και 250€ για τα μη μέλη. 
 Για κάθε επιπλέον εκπρόσωπο, το επιπλέον κόστος είναι  €75 για τα μέλη του ΕΒΕΑ και 
125€ για τα μη μέλη (50% έκπτωση σε κάθε επιπλέον συμμετέχοντα).  
Το πόσο αυτό καλύπτει: 
•   Τη διοργάνωση των Β2Β συναντήσεων & του επιχειρηματικού φόρουμ,  
•   Τη μετάβαση από και προς το αεροδρόμιο με λεωφορείο (από το προτεινόμενο ξενοδοχείο 
και για τις προτεινόμενες πτήσεις μόνο).   
Η δαπάνη της μετάβασης και της διαμονής θα επιβαρύνει τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις. 
Στο επόμενο διάστημα θα σας κοινοποιηθούν προτεινόμενες πτήσεις και ξενοδοχείο. 
 
Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για το ενδιαφέρον συμμετοχής της εταιρείας σας, 
συμπληρώνοντας τη σχετική δήλωση εδώ, μέχρι την Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα 
Διεθνών Σχέσεων του ΕΒΕΑ (τηλ. 210 3382342-252) .  

https://drive.google.com/open?id=1qv4AWhgUw_PuM87Y35KGFub-iZiGri60
https://docs.google.com/forms/d/1BQmd8djim2aZq6z840yRoxE0th4ugsEOGMKK63C6UoY/edit
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