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Έχει επίσης μακρά εργασιακή εμπειρία ως διευθυντικός στέλεχος εταιριών στο χώρο της Υγείας
στις ΗΠΑ στην Ελλάδα και στην Κύπρο.

Την θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου του Οργανισμού Enterprise
Greece ανέλαβε ο κος Γεώργιος
Φιλιόπουλος.

Για τη νέα του θέση, ο κ. Φιλιόπουλος δήλωσε
χαρακτηριστικά: «Όραμά μου είναι η αναβάθμιση
του Οργανισμού σε έναν φορέα υπόδειγμα
επιχειρηματικότητας, εξωστρέφειας και συνεργασίας. Άμεσος στόχος μου είναι η προώθηση των

Μέχρι πρόσφατα, ο κος Φιλιόπου-

εξαγωγών και η προσέλκυση επενδύσεων μέσω

λος ήταν Senior Advisor για θέματα

ανάληψης στρατηγικών πρωτοβουλιών όπως η

εξωστρέφειας και εξαγωγών στον

αξιοποίηση της γεωγραφικής θέσης της χώρας

Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομη-

μας αφενός στην προσέγγιση γειτονικών αγορών

χανιών (ΣΕΒ), ενώ στο παρελθόν

και αφετέρου στην καθιέρωσή της ως βάση για

είχε διατελέσει Εντεταλμένος

ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας στην

Σύμβουλος στον Σύνδεσμο Εξαγω-

ευρύτερη περιοχή. Προτεραιότητα μου είναι ο

γέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ)

οργανισμός να συμβάλλει τα μέγιστα στην υλο-

καθώς και σύμβουλος του τ. Υπουρ-

ποίηση της κυβερνητικής στρατηγικής για την

γού Οικονομίας και Ανάπτυξης, κου

ανάπτυξη ενός μοντέλου οικονομικής διπλωματί-

Κ. Χατζηδάκη σε θέματα εξωστρέ-

ας που θα αποφέρει άμεσα απτά αποτελέσματα.

φειας.

Η χάραξη μιας εννιαίας στρατηγικής που θα
ενισχύει και θα υποστηρίζει επιχειρηματικά
σχήματα και σε νέους τομείς πέραν των παραδοσιακών, όπως η έρευνα και η τεχνολογία, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την αναβάθμιση
της θέσης της χώρας μας στο διεθνές οικονομικό
περιβάλλον. Η τιμή είναι μεγάλη, όπως άλλωστε
και η ευθύνη, αν αναλογιστεί κανείς ότι η προσπάθεια αφορά το μέλλον της χώρας».
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Χρυσή VISA με POS

Νέος Aναπτυξιακός Nόμος
Ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων με αυξημένη
πλειοψηφία ο νέος αναπτυξιακός νόμος με τίτλο «Επενδύστε στην Ελλάδα». Με το νόμο εισάγονται νέες ρυθμίσεις με σκοπό την προσέλκυση και τη διευκόλυνση των
επενδύσεων. Μεταξύ των άλλων, ψηφίστηκαν βελτιωτικές διατάξεις σχετικές με τις στρατηγικές επενδύσεις και
τη «Χρυσή Βίζα», τομείς στους οποίους - μεταξύ άλλωναναπτύσσει τη δραστηριότητά του ο Οργανισμός
“Enterprise Greece”.

_

Στρατηγικές επενδύσεις
Σύμφωνα με τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο, αλλάζουν τα
όρια για τον χαρακτηρισμό των «Στρατηγικών Επενδύσεων 1». Σύμφωνα με διάταξη που περιλαμβάνεται στον
νέο αναπτυξιακό νόμο, στην κατηγορία αυτή, θα εντάσσονται όσες επενδύσεις έχουν προϋπολογισμό100 εκατομμυρίων ευρώ τουλάχιστον ή επενδύσεις που δημιουργούν 100 νέες θέσεις εργασίας και άνω και προϋπολογισμό τουλάχιστον 50 εκατομμυρίων. Μέχρι τώρα τα
αντίστοιχα όρια ήταν 100 εκ. ευρώ και άνω με παράλληλη δημιουργία 120 νέων θέσεων εργασίας. Επίσης αναδιαμορφώνεται στα 30 εκατομμύρια ευρώ το ύψος του
προϋπολογισμού επενδύσεων που εντάσσονται στην κατηγορία «Στρατηγικές Επενδύσεις 2». Το όριο μέχρι τώρα
ήταν στα 40 εκατομμύρια ευρώ.

_

Εμβληματικές επενδύσεις-Τουρισμός
Στην κατηγορία των «Εμβληματικών Επενδύσεων» θα
μπορούν πλέον να εντάσσονται και επενδύσεις του τουριστικού τομέα. Βασική προϋπόθεση, όπως καθορίζει ο
νέος αναπτυξιακός, είναι το ύψος της επένδυσης να
υπερβαίνει τα 200 εκατομμύρια ευρώ και να δημιουργούνται τουλάχιστον 200 νέες θέσεις εργασίας.

Με διάταξη, που περιλαμβάνεται στον ψηφισθέντα νέο
αναπτυξιακό νόμο, παρέχεται η δυνατότητα απόκτησης
περιουσιακών στοιχείων στο πλαίσιο του προγράμματος
“GOLDEN VISA” και πληρωμής με POS. Η ρύθμιση ισχύει
αναδρομικά από 1 Ιανουαρίου 2017. Επισημαίνεται ότι
από τις αρχές Ιουνίου 2019 ως τις αρχές Σεπτεμβρίου
2019 χορηγήθηκαν 765 νέες άδειες εκ των οποίων οι 702
σε Κινέζους.

_

Ακίνητα χωρίς ΦΠΑ
Κατά την αγοραπωλησία ακινήτων των οποίων η οικοδομική άδεια έχει εκδοθεί από το 2006 και έπειτα, δεν θα
επιβάλλεται ΦΠΑ 24%. Η εξαίρεση αφορά την πρώτη
φορά αγοραπωλησίας των συγκεκριμένων ακινήτων. Η
εξαγγελία έγινε από τον πρωθυπουργό και αναμένεται
να νομοθετηθεί με το υπό κατάθεση φορολογικό νομοσχέδιο.

_

Μεγάλη επένδυση σε ΑΠΕ
Εγκαινιάστηκε στην Εύβοια από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ιταλικής ENEL Αντόνιο Καμισέκρα, η λειτουργία του μεγαλύτερου αιολικού πάρκου στην Ελλάδα με διακριτικό
τίτλο «Καφηρεύς». Το πάρκο, έχει εγκατεστημένη ισχύ
154,1 MW. Καλύπτει τις ενεργειακές ανάγκες μιας πόλης
130.000 νοικοκυριών και συμβάλλει στο 4% της παραγόμενης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στη χώρα μας.
Η επένδυση ανήλθε στα 300 εκατομμύρια ευρώ και
πραγματοποιήθηκε από την ιταλική ENEL. Με τη λειτουργία της εξοικονομεί ρύπους διοξειδίου του άνθρακα
(CO2) 315.000 τόνων ετησίως.

_

Αναβάθμιση της Ελλάδας
Σε αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας κατά μία βαθμίδα, σε «ΒΒ-» από «Β+» αναβάθμισε το
ελληνικό αξιόχρεο ο διεθνής οίκος αξιολόγησης
Standard and Poor's (S&P), ενώ παράλληλα διατήρησε
το θετικό outlook (θετικές προοπτικές) για την ελληνική
οικονομία.
Στη σχετική έκθεσή της η S&P προβλέπει ότι η ανάπτυξη
της ελληνικής οικονομίας θα κυμανθεί στο 2,5%, κατά
μέσο όρο, την τριετία 2019-2022, κυρίως λόγω ανάκαμψης της εγχώριας ζήτησης, ενώ αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο για περαιτέρω αναβάθμιση εντός 12 μηνών.
H S&P διατηρούσε τη βαθμολογία της ελληνικής οικονομίας στο Β+ από το καλοκαίρι του 2018, χαμηλότερα από
τους άλλους οίκους αξιολόγησης και τέσσερις βαθμίδες
κάτω από την επενδυτική βαθμίδα.
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Ολοκληρώθηκε με
μεγάλη επιτυχία η
Ελληνική συμμετοχή
στη CIIE 2019
H Ελλάδα ήταν στο επίκεντρο της 2η CIIE 2019 που
πραγματοποιήθηκε στην Σανγκάη, Κίνα, από τις 4
έως τις 10 Νοεμβρίου. Η παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού τόσο στην έκθεση όσο και στο επιχειρηματικό forum που διοργανώθηκαν παρείχε τη δυνατότητα να προβληθεί η ελληνική συμμετοχή στα κινεζικά ΜΜΕ και η προσέλευση του κόσμου να ξεπεράσει κάθε προσδοκία.
Στις εργασίες του επιχειρηματικού φόρουμ που διεξήχθη στις 4 Νοεμβρίου2019 στην Σαγκάη, στο οποίο
κύριος ομιλητής ήταν ο Πρωθυπουργός, κος Κ. Μητσοτάκης, συμμετείχαν 93 εκπρόσωποι από 62 συνολικά
ελληνικές εταιρείες και συλλογικούς επιχειρηματικούς
φορείς. Οι ελληνικές επιχειρήσεις προέρχονταν από
ένα ευρύ πεδίο κλάδων όπως η ενέργεια και οι κατασκευές, τα τρόφιμα και ποτά, ο τουρισμός κλπ.
Αξιοσημείωτη και ιδιαίτερα δυναμική ήταν και
η παρουσία εκπροσώπων κινεζικών επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο των
πρωινών εργασιών του
φόρουμ που περιελάμβανε τοποθετήσεις εκπροσώπων του κινεζικού Yπουργείου Εμπορίου (MOFCOM) και της Ένωσης Επιμελητηρίων Σαγκάης, παρουσιάστηκαν οι επενδύσεις της
COSCO στην Ελλάδα και της KLEEMANN στην Κίνα,
και ακολούθησε συζήτηση για τις προοπτικές ανάπτυξης διμερούς συνεργασίας στους τομείς του τουρισμού και του πολιτισμού με την παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού, κας Λίνας Μενδώνη και του Γενικού
Γραμματέα Τουριστικής Ανάπτυξης, κου Κωνσταντίνου
Λούλη. Στο φόρουμ συμμετείχαν πλέον της ελληνικής
αποστολής 276 εκπρόσωποι από 157 κινεζικές επιχειρήσεις και κινεζικούς φορείς.
Κατά τη διάρκεια των απογευματινών εργασιών που
περιλάμβαναν κατά κύριο λόγο τις διμερείς επιχειρηματικές συναντήσεις, πραγματοποιήθηκαν 315 συνα-

ντήσεις συνολικά μεταξύ ελληνικών επιχειρήσεων και
213 εκπροσώπων από 132 κινεζικές εταιρείες.
Η δεύτερη China International Import Expo άνοιξε τις
πύλες της στις 5/11/2019, παρουσία της ΑΕ του Προέδρου της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, κου Χi
Jinping, ο οποίος συνοδευόμενος από τον Έλληνα
Πρωθυπουργό, επισκέφθηκε και ξεναγήθηκε στο ελληνικό περίπτερο.
Σημειώνεται ότι στο Εθνικό περίπτερο, ο επισκέπτης
είχε την ευκαιρία να περιπλανηθεί στα στενά της Σαντορίνης και να απολαύσει το ηλιοβασίλεμα της Οίας,
μέσω εφαρμογής εικονικής πραγματικότητας (Virtual
Reality), ενώ στο Gastronomy Bar είχαν την ευκαιρία
να δοκιμάσουν ελληνικά προϊόντα όπως ελαιόλαδο,
μέλι, τυριά, εκλεπτυσμένα τοπικά κρασιά κ.α.
Tαυτόχρονα, στο περίπτερο λειτούργησε έκθεση κοσμημάτων με θέμα «Καρποί και Σύμβολα», που φιλοξενήθηκε πρόσφατα στο Νομισματικό Μουσείο Αθηνών
αλλά και έκθεση με αντίγραφα αρχαιοτήτων, υπό την
Επιμέλεια του Υπουργείου Πολιτισμού. Ο Πρόεδρος
της Λ.Δ. της Κίνας που περιηγήθηκε στην έκθεση,
έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα εκθέματα της έκθεσης κοσμημάτων και τα αντίγραφα αρχαιοτήτων και
εστίασε στις προτομές του Ομήρου και του Ιπποκράτη.
Τα εγκαίνια του Ελληνικού Εθνικού Περιπτέρου πραγματοποιήθηκαν στις 6/11/2019 παρουσία του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κου Ιωάννη
Πλακιωτάκη και του Υφυπουργού Εξωτερικών, κου
Κωνσταντίνου Φραγκογιάννη. Στην τελετή, στην οποία
παρευρέθηκαν και μέλη της επιχειρηματικής αποστολής, απηύθυνε χαιρετισμό ο Διευθύνων Σύμβουλος
του Enterprise Greece, κ. Γιώργος Φιλιόπουλος.
Στην συνέχεια, ακολούθησε παράσταση από μουσικοχορευτική ομάδα, ενώ προσφέρθηκαν σε όλους τους
παριστάμενους ελληνικά εδέσματα και κρασί. Οι κ.κ.
Πλακιωτάκης και Φραγκογιάννης ολοκλήρωσαν την
περιήγησή τους στην έκθεση επισκεπτόμενοι το κλαδικό περίπτερο, όπου είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τους Έλληνες εκθέτες.
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
Ι. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
 Α. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Τρόφιμα -Ποτά-Αγροτικά Προϊόντα
» 30 Οκτωβρίου-3 Νοεμβρίου,Boυκουρέστι, Ρουμανία:
INDAGRAFARM (www.Indagra.ro)
» 12-14 Νοεμβρίου, Σαγκάη, Κίνα: PROWINE CHINA,
(www.prowinechina.com/en/)
» 13-14 Νοεμβρίου, Μάλμε, Σουηδία: NATURAL AND
ORGANIC, (www.naturalproductsscandinavia.com)
» 3-5 Δεκεμβρίου, Παρίσι, Γαλλία: FOOD INGREDIENTS,
(www.figlobal.com/fieurope/)
Τεχνολογία και Πληροφορική

ΔΡΑΣΕΩΝ
ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ - ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΙΙ. ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
» 4-7 Νοεμβρίου, Λισαβόνα, Πορτογαλία: WEB SUMMIT,
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ/START UPS
» Νοέμβριος, ΚΑΝΑΔΑΣ (2 πόλεις): ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ROADSHOW, ΟΛΟΙ ΟΙ ΚΛΑΔΟΙ
» ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019: Βιέννη, Αυστρία, PKF HOTEL INVESTMENT EVENT, ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
» ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019: Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο, PRIVATE
INVESTOR: RUSSIA & CIS 2019, ΟΛΟΙ ΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΙΙΙ.ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ-ΘΕΣΜΙΚΗ
ΔΙΚΤΥΩΣΗ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

» 13-17 Νοεμβρίου, Σενζέν, Κίνα: CHINA HI TECH FAIR
(www.chtf.com/english/chtf2015/CHTF2015)

» 6 Νοεμβρίου, Ελλάδα: EEN Enterprise Europe Network,
Δίκτυο Πράξη, Επιχειρηματικό Συνέδριο

» 19-21 Νοεμβρίου, Βρέμη, Γερμανία: SPACE TECH EXPO
EXPLORE (www.spacetechexpo.eu)

» 6 Νοεμβρίου, Ελλάδα: Meet the Ambassadors,
Άραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο, Συνάντηση Εργασίας

Καλλυντικά και Προϊόντα Ομορφιάς
» 12-14 Νοεμβρίου, Χονγκ Κονγκ, Κίνα: COSMOPROF
HONG KONG (www.cosmoprof-asia.com)
Βιομηχανικός Ναυτιλιακός Εξοπλισμός
» 5-8 Νοεμβρίου, Ρότερνταμ, Ολλανδία: EUROPOR
(www.europort.nl)
Δομικά Υλικά
» 4-8 Νοεμβρίου,Παρίσι,Γαλλία: BATIMAT
(www.batimat.com)
» 5-7 Νοεμβρίου, Ναϊρόμπι, Κένυα: THE BIG 5 EAST
AFRICA (www.thebig5constructkenya.com)
» 25-28 Νοεμβρίου, Ντουμπάι, ΗΑΕ: THE BIG 5SHOW
DUBAI (www.thebig5.ae)

 Β. ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
» 5–10 Νοεμβρίου, Κίνα: ΤΡΟΦΙΜΑ - ΠΟΤΑ - ΟΙΝΟΣ, CHINA
INTERNATIONAL IMPORT EXPO
» 20-23 Νοεμβρίου, Νέα Υόρκη, ΗΠΑ: Εκθεσιακή
εκδήλωση, ΚΟΣΜΗΜΑ, Museum of Arts and Design, ΝΥ
» 12-14 Νοεμβρίου, Σαγκάη, Κίνα: Συμμετοχή στην έκθεση
ProWine China στη Σαγκάη για την προώθηση του
ελληνικού κρασιού και παράλληλα οργάνωση masterclass

» 7 Νοεμβρίου, Ελλάδα: CSR Conference, American Hellenic
Chamber of Commerce, Επιχειρηματικό Συνέδριο
» 13 - 15 Νοεμβρίου, Ιορδανία: Επιχειρηματική Αποσστολή
στην Ιορδανία, ΣΕΒ-ΕΒΕΑ-ENTERPRISE GREECE-ΣΕΒΕ,
Επιχειρηματική Αποστολή
» 14 Νοεμβρίου, Ελλάδα: Entrepreneurs’ Day – Sharing
Business Stories, Πρεσβεία της Ολλανδίας στην Ελλάδα,
Επιχειρηματική Εκδήλωση
» 15 Νοεμβρίου, Ελλάδα: 1o Συνέδριο Φορολογικού Δικαίου,
ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, Επιχειρηματικό Συνέδριο
» 18-19 Νοεμβρίου, ΗΠΑ: South East Med Forum,
Επιχειρηματικό Συνέδριο
» 25 Νοεμβρίου, Ελλάδα: Club Of Economic and Commercial
Diplomats - Business Events, Enterprise Greece & Club Of
Economic and Commercial Diplomats Club, Workshop on
Growth Marketing
» 27-28 Νοεμβρίου, Ελλάδα: 8ο Άραβο-Ελληνικό Φόρουμ,
Άραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο, Επιχειρηματικό Συνέδριο
» 4-6 Δεκεμβρίου, Γαλλία: ANIMA Investment Network Master
Classes, Anima Investment Network
» 10 Δεκεμβρίου, Ελλάδα: Discover Latin America, Enterprise
Greece / ΣΕΒ, Συνάντηση Εργασίας
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Εντυπωσιακή ελληνική
συμμετοχή στην ANUGA 2019

Με τη συμμετοχή της Ελλάδας και τα προϊόντα της να
κερδίζουν τις εντυπώσεις και τους 170.000 και πλέον
επισκέπτες, πραγματοποιήθηκε στην Κολωνία, από τις 5
ως τις 9 Οκτωβρίου, η κορυφαία παγκοσμίως Διεθνής
Έκθεση Τροφίμων και Ποτών “ANUGA 2019” στην οποία
πήραν μέρος περισσότεροι από 7.000 εκθέτες.
Το ελληνικό εθνικό περίπτερο - που ξεχώρισε ανάμεσα
σε 106 άλλες εθνικές συμμετοχές- οργανώθηκε από την
Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου (Enterprise Greece) και φιλοξένησε σημαντικούς εξαγωγείς τροφίμων από όλη την Ελλάδα.
Το μήνυμα της εθνικής συμμετοχής ήταν “Invest in Taste”
(«Επενδύστε στη Γεύση»).
Για την καλύτερη προβολή των ελληνικών προϊόντων
αλλά και της ελληνικής γαστρονομίας, ο Enterprise
Greece λειτούργησε ειδικό χώρο γευσιγνωσίας, εκδηλώσεων και επιχειρηματικών συναντήσεων (Business
Hospitality Center) με την ονομασία “Greece Gourmet”.
Εκεί οι επισκέπτες της έκθεσης απόλαυσαν εδέσματα
της ελληνικής κουζίνας, ενημερώθηκαν για τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της ελληνικής πρωτογενούς παραγωγής και παρακολούθησαν οργανωμένες γευσιγνωσίες εκλεκτών ελληνικών προϊόντων.
Επίσης, η εθνική συμμετοχή προβλήθηκε με τον καλύτερο τρόπο μέσω διαφημιστικών αναρτήσεων στα κεντρικότερα σημεία της Έκθεσης.
Στο εθνικό περίπτερο φιλοξενήθηκαν μεταξύ άλλων, οι
Περιφέρειες Αττικής, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Στερεάς
Ελλάδος, όπως επίσης τα Επιμελητήρια Αχαΐας, Λάρισας
και Μαγνησίας.

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάκης
Βορίδης, επισκέφτηκε την ελληνική συμμετοχή και συνομίλησε με όλους σχεδόν τους εξαγωγείς. Σε ειδική εκδήλωση που διοργάνωσε o Enterprise Greece στο
Κέντρο Φιλοξενίας του εθνικού περιπτέρου, ο κ. Βορίδης απεύθυνε χαιρετισμό σε πλήθος Ελλήνων εκθετών,
τονίζοντας τον εντυπωσιακό παλμό της ελληνικής συμμετοχής, αλλά και τις προσπάθειες της πολιτείας για περαιτέρω στήριξη της αγροτικής παραγωγής.
Την εθνική συμμετοχή τίμησαν με την παρουσία τους, ο
Υφυπουργός Μακεδονίας – Θράκης κ. Θεόδωρος Καράογλου, ο Περιφερειάρχης Ηπείρου κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης, η Γενική Πρόξενος της Ελλάδας στο Ντίσελντορφ, κ. Μαρία Παπακωνσταντίνου, ο Σύμβουλος
ΟΕΥ Α’, κ. Πάρις Νίκολης και η Σύμβουλος ΟΕΥ, κ. Φρίντα
Γεωργίου του εμπορικού τμήματος του Ελληνικού Προξενείου.

ACTION

Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΔΩΣΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΤΗΝ

«ΕΧPO DUBAI 2020»

ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΑΡΑΒΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Ο Οργανισμός Enterprise Greece οργάνωσε στις 16 Οκτωβρίου 2019 σε συνεργασία με την πρεσβεία των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στην Αθήνα, μια ιδιαίτερης
σημασίας εκδήλωση που αφορούσε την παρουσίαση της
ελληνικής εθνικής συμμετοχής στην Παγκόσμια Έκθεση
«Expo Dubai 2020». Η Εκδήλωση διοργανώθηκε στο
πλαίσιο της «Εβδομάδας Ανεκτικότητας» - 14-20 Οκτωβρίου 2019 - η οποία εντάσσεται στο "Έτος Ανεκτικότητας
2019" των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.
Τους στόχους της Έκθεσης και τα κυριότερα σημεία της
παρουσίασαν οι κ. Khalid Sharaf, Director of International
Business Engagement και ο κ. Adriano Konialidis, Director,
International Participants της «EXPO DUBAI 2020».
Ο Πρέσβης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων κ. Μ.
Mohamed Meer Alraeesi τόνισε ότι η «Expo Dubai 2020»
θα προσφέρει μια πλατφόρμα προβολής των τεράστιων
ευκαιριών που προσφέρει, ειδικά στους τομείς της κινητικότητας και της βιωσιμότητας, και κάλεσε την ελληνική
επιχειρηματικότητα να συμμετέχει ενεργά.
Ο Αναπληρωτής Γενικός Επίτροπος της EXPO DUBAI
2020, κ. Γεώργιος Φιλιόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος
του Enterprise Greece, επισήμανε, πως στο εθνικό
περίπτερο, θα προβάλλονται οι 7 δυναμικοί πυλώνες της

Ελληνικής οικονομίας: Το ανθρώπινο δυναμικό, η Ναυτιλία & η Εφοδιαστική Αλυσίδα, η Ενέργεια, ο Τουρισμός & ο
Πολιτισμός, ο Αγροδιατροφικός Τομέας, η Φαρμακοβιομηχανία και η Τεχνολογία, οι οποίοι συνιστούν και τα
συγκριτικά της πλεονεκτήματα.
Το ελληνικό περίπτερο παρουσιάστηκε από τον κ. Κώστα
Δημητρό, Area Director Middle East της εταιρείας SALFO
S.A. η οποία έχει αναλάβει και τον σχεδιασμό του. Το
κεντρικό μήνυμα της εθνικής συμμετοχής είναι: «Η
σύγχρονη Ελλάδα δείχνει το δρόμο προς την καινοτομία,
δείχνει το δρόμο προς το μέλλον.»
H Έκθεση «Εxpo Dubai 2020», θα διαρκέσει από τις 20
Οκτωβρίου 2020 μέχρι τις 10 Απριλίου 2021, με θέμα:
«Connecting Minds, Creating the Future”. Το κύριο μήνυμα
της Έκθεσης αφορά στην προαγωγή των ιδεών της δίκαιης και βιώσιμης ανάπτυξης και της ελευθερίας κινήσεων
ιδεών, αγαθών και ανθρώπων.
Η Έκθεση «ΕΧPO DUBAI 2020» αποτελεί το μεγαλύτερο
γεγονός που έχει διοργανωθεί μέχρι σήμερα στον Αραβικό κόσμο και στοχεύει στην σύσταση μιας παγκόσμιας
πλατφόρμας για επενδύσεις, συμφωνίες και διεθνείς
συνεργασίες. Στην Έκθεση θα συμμετέχουν 192 χώρες και
στα περίπτερα των αποστολών αναμένεται να ξεναγηθούν τουλάχιστον 25 εκατομμύρια επισκέπτες.

O Οργανισμός Enterprise Greece είναι ο
αρμόδιος εθνικός φορέας, υπό την
εποπτεία του Υπουργείου Εξωτερικών για
την προσέλκυση επενδύσεων στην
Ελλάδα και την προώθηση εξαγωγών.
Στρατηγικός μας στόχος μας να συνδράμουμε στη δημιουργία ενός παραγωγικού
και αναπτυξιακού μοντέλου που θα δίνει
έμφαση στην προσέλκυση επενδύσεων
σε κλάδους που η χώρα έχει επιλέξει ως
πρώτης προτεραιότητας και ταυτόχρονα
στην προώθηση των ελληνικών προϊόντων, ώστε αφενός να αποκτούν προβάδισμα στην προτίμηση των ξένων καταναλωτών και αφετέρου στην μετατροπή των
παραγωγών σε επιχειρηματίες και των
επιχειρηματιών σε εξαγωγείς διότι με
αυτόν τον τρόπο ενισχύεται και θωρακίζεται η εξαγωγική δραστηριότητα των τοπικών οικονομιών και επιτυγχάνεται η παραγωγική ανασυγκρότηση.

Βασιλίσσης Σοφίας 109, 115 21 Αθήνα
Τηλ: 210 335 5700
Fax: 210 324 2079
email: info@eg.gov.gr

επενδύσεις
Επένδυση του γαλλικού κολοσσού SITEL
στην Ελλάδα θα δημιουργήσει 1000 νέες
θέσεις εργασίας
«Ο πολυεθνικός Όμιλος Sitel Group, ένας από
τους κορυφαίους παγκοσμίως παρόχους
υπηρεσιών διαχείρισης πελατών, ο οποίος
εξυπηρετεί πάνω από 3,5 εκατομμύρια πελάτες
κάθε μέρα, και δραστηριοποιείται σε 28 χώρες
σε όλο τον κόσμο, έχει αποφασίσει να επεκτείνει το παγκόσμιο αποτύπωμα του επενδύοντας
στην Ελλάδα. Το πρώτο κέντρο του Ομίλου μας
στην Ελλάδα θα βρίσκεται στην Αθήνα και αναμένεται να δημιουργήσει 1.000 νέες θέσεις
εργασίας για την παροχή υπηρεσιών σε πελάτες μας, διεθνείς επιχειρήσεις».
Με αυτά τα λόγια ανακοίνωσε την απόφαση
του Sitel Group- o Διευθύνων Σύμβουλος για
την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική
(EMEA), κ. Pedro Lozano σε ειδική ενημερωτική
εκδήλωση που διοργάνωσε ο Οργανισμός
Enterprise Greece στο Παρίσι στις 10 Οκτωβρίου 2019. Στην εκδήλωση, εκπρόσωπος του
Οργανισμού ενημέρωσε ανώτερα στελέχη 30
γαλλικών και πολυεθνικών εταιρειών σχετικά
με τις οικονομικές προοπτικές της Ελλάδας και
το πρόγραμμα παροχής κινήτρων για τα Κέντρα
Παροχής Υπηρεσιών Outsourcing (ΒΡΟ) προς
επιχειρήσεις και τα Κέντρα Παροχής Ενδοομιλικών Υπηρεσιών (SSC).
Ο κ. Pedro Lozano αναφέρθηκε και στην στενή
συνεργασία και την ενεργό υποστήριξη που
έλαβε η εταιρεία από τον Enterprise Greece,
μεταξύ των λόγων για τους οποίους αποφάσισε
την εγκατάστασή της.

