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                                                                                                                  Μαδρίτη, 3.06.2019 

 

Πραγματοποίηση στοχευμένης δράσης εξωστρέφειας Γραφείου ΟΕΥ Μαδρίτης 

και παράλληλων ενεργειών για την προβολή των επενδυτικών ευκαιριών στην 

Ελλάδα, 28-30.05.2019 

  

 

HMΕΡΙΔΑ-ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ  

«Το σύγχρονο οικονομικό, εμπορικό και επενδυτικό κλίμα στην Ελλάδα: Ευκαιρίες 

για τις ισπανικές επιχειρήσεις» 

Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Μαδρίτης, από κοινού με τον καθ’ ύλην 

αρμόδιο ελληνικό κρατικό οργανισμό για την προσέλκυση επενδύσεων και την προώθηση 

εξωτερικού εμπορίου, Enterprise Greece και το Επίσημο Επιμελητήριο Εμπορίου, 

Βιομηχανίας και Υπηρεσιών Μαδρίτης, υλοποίησε στις 29 Μαΐου 2019 την εν θέματι 

επενδυτική εκδήλωση. 

Η εν λόγω πρωτοβουλία ήρθε με χρονική -εξάμηνη- και ουσιαστική συνέπεια να συμπληρώσει 

για το τρέχον έτος, την πρώτη δράση για την προβολή του οικονομικού τοπίου και των 

επενδυτικών ευκαιριών στη χώρα μας, η οποία είχε πραγματοποιηθεί στις 12.12.2018 σε 

συνεργασία με τον οργανισμό Εnterprise Greece, τη ΗΕΤΙΑ και τον κλαδικό ισπανικό φορέα 

Madrid Network, καθώς και τις ενθαρρυντικές επιχειρηματικές επαφές και στοχευμένες 

συναντήσεις που είχε διοργανώσει τότε το Γραφείο ΟΕΥ Μαδρίτης για τους ελληνικούς 

οργανισμούς που εκπροσωπήθηκαν στην Ισπανία (11-13.12.2018).  

 

Συνεπώς, η διοργάνωση αποτέλεσε το δεύτερο επενδυτικό σεμινάριο σε ισπανικό έδαφος για 

την πρόσβαση και τους τρόπους εισόδου στην ελληνική αγορά και την παρουσίαση των 

οικονομικών, εμπορικών και επενδυτικών ευκαιριών που παρουσιάζει η Ελλάδα. Συνολικά 

διήρκησε τεσσεράμισι ώρες (9:00-13:30) και έλαβε τη μορφή πρωινής ενημερωτικής ημερίδας 

-σύμφωνα με τις ισπανικές επαγγελματικές συνήθειες για τη διεξαγωγή ανάλογων 

διοργανώσεων-, στην κύρια αίθουσα εταιρικών εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Μαδρίτης, το 

Παλάτι Santoña, ένα κτήριο κατάλληλα ανακαινισμένο, με ιδιαίτερη ιστορική σημασία, σε 

κεντρικό σημείο της πόλης, το οποίο παραχωρήθηκε από το Επιμελητήριο στο Γραφείο ΟΕΥ  

και τον Εnterprise Greece για τη διεξαγωγή της εκδήλωσης.  

 

Το κοινό υπήρξε απόλυτα στοχευμένο, περιλαμβάνοντας εβδομήντα ένα συμμετέχοντες-

σημαντικούς εκπροσώπους ισπανικών επιχειρήσεων, τραπεζικών, χρηματοοικονομικών, 

χρηματοπιστωτικών, τραπεζικών και νομικών οίκων, θεσμικών και κλαδικών φορέων και 

συνδέσμων και τεχνολογικών εταιρειών, με επιτυχημένη εγχώρια και διεθνή παρουσία στους 

τομείς που αποτέλεσαν αντικείμενο της εκδήλωσης (αναφέρονται στη συνέχεια). Οι 

καλεσμένοι προήλθαν τόσο από το Επιμελητήριο Μαδρίτης, ο οποίος, ως εξειδικευμένος 

φορέας υποστήριξης επιχειρήσεων και επιχειρηματικής δικτύωσης, διαθέτει σημαντικούς 

καταλόγους δυνητικών επιχειρηματικών εταίρων καθώς επίσης από το Γραφείο ΟΕΥ. Η δράση 

αποτιμήθηκε πολύ θετικά από τους παρευρισκόμενους και αυτό αποτυπώθηκε τόσο στις 
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συναντήσεις που ακολούθησαν όσο και σε πληθώρα μηνυμάτων και σχολίων που έλαβε η 

Αρχή μετά την ολοκλήρωση της εκδήλωσης.   

 

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους και απεύθυναν εναρκτήριους χαιρετισμούς ο 

Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Μαδρίτης, κ. Αugusto de Castañeda, o οποίος καταρχήν 

καλωσόρισε την πρωτοβουλία της χώρας μας για την εκδήλωση και κήρυξε την έναρξη των 

εργασιών της ημερίδας, την οποία συντόνισε έως και τη λήξη της, εν συνεχεία ο Πρέσβυς της 

Ελλάδος στην Ισπανία και την Ανδόρρα, κ. Χριστόδουλος Λάζαρης, ο οποίος εξετίμησε την  

προσπάθεια της χώρας μας να προχωρήσει γρήγορα στην οδό της κανονικότητας μετά την 

έξοδό της από την κρίση της τελευταίας δεκαετίας καθώς και ο Πρόεδρος και Διευθύνων 

Σύμβουλος του οργανισμού Εnterprise Greece, κ. Γρηγόρης Στεργιούλης, ο οποίος ταξίδεψε 

από την Aθήνα για να παραστεί στη διοργάνωση. Ο Πρόεδρος του Ε.G. S.A. έδωσε τη 

μεγαλύτερη εικόνα για τις σύγχρονες τάσεις που επικρατούν στο χώρο των διεθνοποιημένων 

αγορών και τους παράγοντες που τις επηρεάζουν ενώ παρουσίασε τις προκλήσεις που 

αντιμετωπίζει η Ελλάδα σήμερα, ενθαρρύνοντας τους Ισπανούς καλεσμένους να 

αναλογιστούν βαθύτερα τις ευκαιρίες που μπορεί να παρουσιάζει η ελληνική αγορά σε σειρά 

τομέων της οικονομίας. 

 

Στη συνέχεια, τη βασική θεματική της στοχευμένης εκδήλωσης ανέπτυξε, όπως και στις 

12.12.2018, από ελληνικής πλευράς, ο κ. Ηλίας Ηλιάδης, Αναπλ. Δ/ντής Υποστήριξης 

Επενδύσεων του οργανισμού Enterprise Greece, ο οποίος, με σαφήνεια παρουσίασε τα 

τρέχοντα μακροοικονομικά στοιχεία που αφορούν την Ελλάδα ενώ, αμέσως μετά, εστίασε σε 

επιλεγμένους τομείς, οι οποίοι κρίνονται ελκυστικοί για το στοχευμένο ισπανικό κοινό: 

τουρισμό, ενέργεια και ΑΠΕ, εφοδιαστική αλυσίδα, επιστήμες υγείας, τρόφιμα-ποτά, αγορά 

ακινήτων, ανάπτυξη κέντρων ενδοομιλικών συναλλαγών και κέντρων παροχής Υπηρεσιών 

προς τρίτους, συχνά χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα παραδείγματα ενώ ολοκλήρωσε 

περιγράφοντας με ακρίβεια τους τρόπους με τους οποίους ένας δυνητικός επενδυτής μπορεί 

να προχωρήσει σε μία επένδυση στην Ελλάδα, μέσω του ΕG. S.A., χωρίς κωλυσιεργίες. 

 

Επιπροσθέτως, το Γραφείο ΟΕΥ είχε μεριμνήσει για τις ακόλουθες προσθήκες στο κύριο 

πρόγραμμα του επενδυτικού σεμιναρίου: α) ειδικά για τον τομέα της υψηλής τεχνολογίας και 

των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, να υπάρξει παρουσίαση από το Γενικό 

Διευθυντή του Συνδέσμου Εταιρειών Κινητών Εφαρμογών Ελλάδος (ΣΕΚΕΕ), κ. Γιάννη 

Κωτσή-Γιανναράκη, ο οποίος με την πλούσια εμπειρία που διαθέτει από τις παγκόσμιες 

τεχνολογικές διοργανώσεις, συμπόσια και γεγονότα, παρουσίασε τις θετικές προκλήσεις και 

ευκαιρίες του τομέα στη χώρα μας σήμερα, αναδεικνύοντας την Ελλάδα, τις νεοφυείς 

επιχειρήσεις και την παρουσία μας στο παγκόσμιο τεχνολογικό γίγνεσθαι β) παρουσίαση από 

τον κ. Jesús Saldaña, Γενικό Διεuθυντή της μεγάλης ενεργειακής ισπανικής εταιρείας 

ENAGAS, η οποία πρόσφατα προχώρησε σε επενδυτική κίνηση στην Ελλάδα, μέσω του 

κονσόρτσιουμ που συμμετείχε στην εξαγορά του ΔΕΣΦΑ, ως μελέτη συγκεκριμένης 

επιτυχημένης περίπτωσης (success story) Iσπανού επενδυτή στην Ελλάδα και γ) παρουσίαση 

της περίπτωσης της Ελλάδας, ως αγοράς-στόχου, από τον διευθυντή εξαγωγών της εταιρείας 

λιπαντικών Οlipes (μίας μικρομεσαίας, για τα ισπανικά δεδομένα, εταιρείας, συναφούς προφίλ 

με τις εταιρείες-μέλη του Επιμελητηρίου Μαδρίτης), κ. Diego García de la Rosa. 

http://www.agora.mfa.gr/es73
mailto:ecocom-madrid@mfa.gr


                     
        ΠΡΕΣΒΕΙΑ  ΜΑΔΡΙΤΗΣ                                       

              ΓΡΑΦΕΙΟ Ο.Ε.Υ.                                                                 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 
Avda. Dr. Arce 24-28002 Mαδρίτη 

 Tηλ: +34915644592, Φαξ: +34915644668, www.agora.mfa.gr/es73, ecocom-madrid@mfa.gr 

 

 

Το Γραφείο ΟΕΥ Μαδρίτης ήρθε σε επαφή με τις προτεινόμενες πλευρές, οι οποίες εξέφρασαν 

τη θετική τους αποδοχή για την πρόσκληση και την πραγματοποίηση παρόμοιων 

πρωτοβουλιών, διασφαλίζοντας την παρουσία τους στη διοργάνωση της 29.05.2019. 

Ειδικότερα, η ΕΝΑGAS καθώς και η εταιρεία Οlipes κατέγραψαν πολύ θετικά την 

επιχειρηματική εμπειρία τους στη χώρα μας και παρότρυναν την ισπανική επιχειρηματική 

κοινότητα να προτιμήσουν την Ελλάδα για την ανάπτυξη εμπορικής δραστηριότητας. Οι 

ανωτέρω ομιλίες λειτούργησαν ελκυστικά για την προσέλευση του στοχευμένου κοινού που 

μετείχε στην εκδήλωση και διάνθισαν το πρόγραμμα, κεντρίζοντας περαιτέρω το ενδιαφέρον 

των προκαθήμενων. 

 

Μετά το πέρας των ομιλιών, ακολούθησε επαρκής χρόνος ερωτήσεων-απαντήσεων καθώς 

και διαλόγου των καλεσμένων του επενδυτικού σεμιναρίου με τους συμμετέχοντες στο πάνελ. 

 

Η ημερίδα ολοκληρώθηκε με προσφορά καφέ για την απαραίτητη επιχειρηματική δικτύωση. 

Τέλος, καθώς και οι τρείς συνδιοργανωτές είχαν προβλέψει την επίτευξη στοχευμένων 

διμερών συναντήσεων, η διοργάνωση έκλεισε με ικανοποιητικό αριθμό ατομικών 

επιχειρηματικών συναντήσεων των καλεσμένων-εκπροσώπων ισπανικών εταιρειών και 

φορέων με τους ομιλητές, τον Έλληνα Πρέσβυ και το Γραφείο ΟΕΥ. 

 

Τέλος, ο κρατικός οργανισμός Enterprise Greece S.A. μοίρασε ενημερωτικές κάρτες στις 

οποίες, πέραν του λογότυπου του οργανισμού, ήταν αποτυπωμένος γραμμωτός κώδικας QR 

(QR code), τον οποίο οι παρευρισκόμενοι μπορούσαν, με τη χρήση του κινητού τους, να 

«σαρώσουν», ώστε να ενημερωθούν περαιτέρω για την ελληνική οικονομία, τη λειτουργία και 

τις δράσεις του οργανισμού. 

 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΕΥ: ΘΕΣΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ 

ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ  

 

To Γραφείο ΟΕΥ θεώρησε χρήσιμη την συμπερίληψη διευθέτησης διμερών συναντήσεων με 

αξιόλογους εκπροσώπους ισπανικών θεσμικών και επιχειρηματικών φορέων, οργανώσεων 

και εταιρειών στο πρόγραμμα της ελληνικής αντιπροσωπείας. 

 

Ως εκ τούτου, δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στην πλαισίωση της δράσης με ουσιαστικές 

συναντήσεις σε θεσμικό και επιχειρηματικό επίπεδο για τους ελληνικούς οργανισμούς, 

Εnterprise Greece και ΣΕΚΕΕ. 

 

Άλια Ν. Παπαναστασίου  

Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α’  

Eπικεφαλής Γραφείου ΟΕΥ Μαδρίτης 
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