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Σε συνέχεια ζητήματος συνεργασίας ελληνικών και κορεατικών κατασκευαστικών 

εταιρειών, το οποίο τέθηκε κατά τη διάρκεια της συνάντησης του κ. Υπουργού Εξωτερικών με 

τον Πρωθυπουργό της Νοτίου Κορέας στη Σεούλ, το Γραφείο μας πραγματοποίησε διερεύνηση 

σε ότι αφορά στο περιεχόμενο και συμμετέχοντες της Διάσκεψης Συνεργασίας Παγκοσμίων 

Υποδομών (Global Infrastructure Cooperation Conference – GICC 2018, www.gicc.kr/eng/), η 

οποία θα λάβει χώρα στη Σεούλ από 17 – 20 Σεπτεμβρίου τ.ε.. 

Η ανωτέρω διάσκεψη διεξάγεται σε ετήσια βάση από το 2013 και διερευνά τις δυνατότητες 

που υφίστανται για την ανάληψη έργων από κορεατικές κατασκευαστικές εταιρείες στην 

αλλοδαπή, τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να τους βοηθήσουν οι κρατικές υπηρεσίες της 

χώρας τους αλλά και τις δυνατότητες χρηματοδότησης. Στην περσινή διάσκεψη συμμετείχαν περί 

τους 1.500 συνέδρους από 250 κορεατικές εταιρείες, εκπρόσωποι του Υπουργείου Γης, Υποδομών 

και Μεταφορών Νοτίου Κορέας (Ministry of Land, Infrastructure & Transport) καθώς και Διεθνείς 

Χρηματοδοτικοί Οργανισμοί όπως η Ασιατική Τράπεζα Ανάπτυξης (Asian Development Bank – 

ADB), η Ασιατική Επενδυτική Τράπεζα Υποδομών (Asian Infrastructure Investment Bank – 

AIIB) και η Αφρικανική Τράπεζα Ανάπτυξης (African Development Bank – ADB). Συμμετείχαν 

επίσης περί τους 150 αλλοδαπούς κρατικούς αξιωματούχους και εκπροσώπους συνδέσμων 

κατασκευαστικών εταιρειών, πρωτίστως από χώρες όπου δραστηριοποιούνται κατά κύριο λόγο οι 

κορεατικές κατασκευαστικές εταιρείες στις ευρύτερες γεωγραφικές περιοχές της Βόρειας 

Αφρικής & Μέσης Ανατολής, Υποσαχαρικής Αφρικής, Κεντρικής & Νοτιοανατολικής Ασίας και 

Νοτίου Αμερικής (επισυνάπτεται αναλυτικός κατάλογος). 

Παρότι η επικοινωνία μας με τους διοργανωτές επιβεβαίωσε ότι δεν έχει σημειωθεί ελληνική 

συμμετοχή στις εκδηλώσεις των ετών 2013-2017, πιστεύουμε ότι η διάσκεψη αυτή αποτελεί μια 

εξαιρετική ευκαιρία για τις ελληνικές εξωστρεφείς κατασκευαστικές επιχειρήσεις και τους φορείς 

που τις εκπροσωπούν να διερευνήσουν τις δυνατότητες συνεργασίας με τις αντίστοιχες 

κορεατικές, σε επίπεδο αν μη τι άλλο ανάληψης υπεργολαβιών, εντός του πλαισίου ενός φόρουμ 

που περιλαμβάνει και τους πελάτες των τελευταίων. Σημειώνουμε, εξάλλου, την παρουσία του 

Επιμελητηρίου Κατασκευών Βουλγαρίας με τέσσερις εκπροσώπους στην GICC 2017 και την 

πρόσκληση του Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτικής Κατασκευών Ν. Κορέας, κ. KIM Il Pyeong 

προς τον Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών Μάλτας κ. I. Borg να συμμετάσχει στη GICC 2018. 

Ως εκ τούτου, προτείνουμε τη συμμετοχή της χώρας μας, έστω και σε διερευνητικό επίπεδο, 

στη φετινή έκδοση της Global Infrastructure Cooperation Conference. Καθώς η προθεσμία 

δηλώσεων συμμετοχής εκπνέει στο τέλος του τρέχοντος μηνός, οι ελληνικές κατασκευαστικές 

εταιρείες ή οι κλαδικοί τους αντιπρόσωποι θα πρέπει να επικοινωνήσουν το συντομότερο δυνατό: 

http://www.gicc.kr/eng/


 Για περισσότερες πληροφορίες, με τον κ. Seo-Hyun LIM, τηλ. +82-2-3406-1039 ή email 

limhm@icak.or.kr,  

 Για δηλώσεις συμμετοχής, με τον κ. Jun-Hyung SON, τηλ. +82-2-3406-1068 ή email 

sonjh@icak.or.kr. 

Το Γραφείο μας είναι πάντα στη διάθεσή σας για όποια επιπλέον πληροφορία ή επιβοήθηση 

τυχόν χρειαστείτε. 
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