


Η Ελλάδα διανύει μια νέα περίοδο και υιοθετεί ένα νέο μοντέλο 

βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης που στοχεύει στην πράσινη ανά-

πτυξη, την ενίσχυση της απασχόλησης, την προσέλκυση  ιδιωτικών 

επενδύσεων, την ενίσχυση των εξαγωγών και την προώθηση της 

καινοτομίας. Έχοντας ως αφετηρία κλάδους όπως ο τουρισμός, η 

ενέργεια, η ναυτιλία, τα τρόφιμα και ποτά, στους οποίους διαθέτει 

ασυναγώνιστο συγκριτικό πλεονέκτημα, επενδύει και σε νέους 

τομείς όπως η τεχνολογία, οι επιστήμες υγείας, η εφοδιαστική αλυσί-

δα, τα βιομηχανικά & καταναλωτικά προϊόντα και τα δομικά υλικά.



Η Enterprise Greece είναι ο αρμόδιος εθνικός φορέας, υπό την εποπτεία 

του Υπουργείου Εξωτερικών, που προσελκύει ξένες άμεσες επενδύσεις 

στην Ελλάδα και προωθεί τις εξαγωγές ελληνικών προϊόντων και υπη-

ρεσιών στο εξωτερικό.

Ως μέλος πλέον του μηχανισμού Οικονομικής Διπλωματίας του Υπουρ-

γείου Εξωτερικών, συνεργάζεται στενά με το δίκτυο των Πρεσβειών, 

των Προξενείων και των Γραφείων ΟΕΥ, μεταξύ άλλων, σε όλες τις ση-

μαντικές αγορές του κόσμου, ώστε να επιτυγχάνει συνέργειες και να 

υλοποιεί κοινές δράσεις, εξοικονομώντας πόρους και αξιοποιώ-

ντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας, για την επίτευξη 

αποτελεσμάτων με το μεγαλύτερο δυνατό θετικό αντίκτυπο. 

ENTERPRISE 
GREECE: ΠΥΛΗ 
ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ 



Στρατηγική
τοποθεσία

Οικονομικό Κέντρο της 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Πύλη προς Μέση Ανατολή, 
Δ. Ευρώπη και Β. Αφρική

Σύγχρονη
Οικονομία

Φιλο-επενδυτικό & 
Εξωστρεφές επιχειρηματικό 
περιβάλλον

Διεθνοποίηση
ελληνικών επιχειρήσεων

Καινοτομία &
Start up Επιχειρηματικότητα

Αναδυόμενος 
διαμετακομιστικός κόμβος  

Υψηλού επιπέδου
ανθρώπινο δυναμικό

Σύγχρονες
Υποδομές

ΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 
ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ 



ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

Όραμά μας είναι η Ελλάδα να αναγνωρισθεί ως 
ελκυστικός επενδυτικός προορισμός στη διεθνή 

επιχειρηματική κοινότητα και να συστήσουμε στους 
ξένους καταναλωτές (φυσικά πρόσωπα και 

επιχειρήσεις) τα υψηλής ποιότητας και υπεροχής 
ελληνικά προϊόντα και υπηρεσίες.



Προέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων 

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ
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Συμμετοχή σε διεθνή fora, εκθέσεις και 
λοιπές προωθητικές εκδηλώσεις

Διοργάνωση των επιχειρηματικών αποστο-
λών που συνοδεύουν τον Πρόεδρο της Δημο-
κρατίας, τον Πρωθυπουργό ή Υπουργούς κατά 
τη διάρκεια των επίσημων επισκέψεών τους

Λειτουργία της υπηρεσίας «Διαμεσολαβητή 
του Επενδυτή» για απεμπλοκή αδειοδότησης 
επενδυτικών σχεδίων

Μέριμνα για την έναρξη ή την προώθηση των 
διαδικασιών έκδοσης αδειών.

Παροχή έγκυρης πληροφόρησης

Παροχή υποστήριξης και συμβουλευτικής 
σε κάθε στάδιο της επενδυτικής διαδικασίας 
έως την υλοποίηση της επένδυσης

Αξιολόγηση στρατηγικών επενδυτικών 
σχεδίων, αξίας δισεκατομμυρίων ευρώ

Διαμόρφωση στοχευμένων επενδυτικών 
προτάσεων

Υποδοχή αποστολών

Συλλογή και προβολή του χαρτοφυλακίου 
ιδιωτικών επενδυτικών έργων



Προώθηση Ελληνικών Εξαγωγών
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Προωθητικές ενέργειες για συγκεκριμένους 
κλάδους

Χρηματοδοτικά κλαδικά προγράμματα σε 
συνεργασία με Συνδέσμους / Φορείς

Εκπαίδευση & Συμβουλευτική:

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια για την ενδυνάμω-
ση των δεξιοτήτων των ελληνικών επιχειρή-
σεων, σε θεματικές όπως το διαδικτυακό 
μάρκετινγκ, το ηλεκτρονικό εμπόριο, στρα-
τηγικές ανάλυσης και εισόδου σε ξένες 
αγορές

eExports Academy: ακαδημία εκπαίδευσης 
εξαγωγέων σχετικά με τις πλατφόρμες ηλε-
κτρονικού εμπορίου

Στρατηγικές Συνεργασίες που στόχο έχουν 
να διευκολύνουν, να προωθήσουν και να ανα-
πτύξουν το εξωτερικό εμπόριο ελληνικών επι-
χειρήσεων

Ενημέρωση & Πληροφόρηση:

Doing Business in…: ενημερωτικές εκδηλώ-
σεις σε συνεργασία με τους ΟΕΥ για τη διά-
χυση πληροφοριών σχετικά με τις δυνατότη-
τες εμπορικής δραστηριοποίησης αλλά και 
τις διμερείς σχέσεις της χώρας με συγκεκρι-
μένες αγορές στόχους

Καθημερινή ενημέρωση: σε εξαγωγείς κι εν 
δυνάμει εξαγωγικές επιχειρήσεις, αναφορικά 
με διαδικασίες και θέματα εξωτερικού εμπο-
ρίου.

Δικτύωση:

Συμμετοχή σε παγκόσμιες κλαδικές εκθέ-
σεις ή και σε μεγάλες εκδηλώσεις διεθνούς 
προβολής

Επιχειρηματικές αποστολές εντός και 
εκτός Ελλάδος και διοργάνωση επιχειρημα-
τικών συναντήσεων B2B



Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με επενδυτικές 

ευκαιρίες και εξωτερικό εμπόριο, επισκεφθείτε την 

ιστοσελίδα μας: www.enterprisegreece.gov.gr

Βασιλίσσης Σοφίας 109, 115 21 Αθήνα, ΕΛΛΑΔΑ

T: +30 210 335 5700, F: +30 210 324 2079 

Email: info@eg.gov.gr

H Enterprise Greece παρέχει σειρά υπηρεσιών 

τόσο σε επενδυτές όσο και σε εξαγωγείς, ώστε να 

επιτύχουν τους στόχους τους.

H Εταιρεία προσφέρει υπηρεσίες υψηλού επιπέ-

δου με επαγγελματισμό, υπευθυνότητα και αποτε-

λεσματικότητα, αναδεικνύοντας την Ελλάδα, τους 

κλάδους της και τα μοναδικά της προϊόντα και 

υπηρεσίες.

Είμαστε δίπλα σας, σε κάθε 
επιχειρηματικό σας βήμα.


