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Κάηξν, 10/3/2019
ΘΔΜΑ: Ελληνική επιχειρηματική αποστολή ΣΒΒΕ στο Κάιρο (4-7.3.2019)
Καηά ην δηάζηεκα 4-7 Μαξηίνπ ηξέρνληνο έηνπο επηζθέθζεθε ην Κάηξν
επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ελλέα κειώλ ηνπ Σπλδέζκνπ Βηνκεραληώλ Βνξείνπ Διιάδνο
(ΣΒΒΔ), κε επηθεθαιήο ηνλ Υθππνπξγό Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο θ. Γηαλλαθίδε,
θαζώο θαη ην Γεληθό Γξακκαηέα ΓΟΣ & ΑΣ ηνπ Υπνπξγείνπ Δμσηεξηθώλ, θ. Μπξάρν.
Ζ δηνξγάλσζε ηεο ειιεληθήο επηρεηξεκαηηθήο απνζηνιήο πινπνηήζεθε δηα ηεο
ζπλεξγαζίαο ηνπ σο άλσ ειιεληθνύ Σπλδέζκνπ κε ηελ Οκνζπνλδία Αηγππηηαθώλ
Βηνκεραληώλ (FEI) θαη ην Γξαθείν καο.
Τν πξσί ηεο 5εο Μαξηίνπ, ζηελ έδξα ηεο FEI πξαγκαηνπνηήζεθε επηρεηξεκαηηθό
θόξνπκ πνπ αθνινπζήζεθε από θαη’ ηδίαλ πξνθαζνξηζκέλεο ζπλαληήζεηο κεηαμύ ησλ
ειιεληθώλ επηρεηξήζεσλ πνπ κεηείραλ ζηελ απνζηνιή θαη αηγππηηαθώλ νκίισλ, νη
νπνίνη είραλ πξνζθιεζεί από ηε FEI θαη ην Γξαθείν καο. Τηο εξγαζίεο ηνπ
επηρεηξεκαηηθνύ θόξνπκ άλνημαλ ν Πξόεδξνο ηεο FEI, θ. Mohamed El Sewedy θαη ν
επί ηηκή Πξόεδξνο ηνπ ΣΒΒΔ, θ. Γεώξγηνο Μπισλάο, ελώ ραηξεηηζκνύο απεύζπλαλ ν
Υθππνπξγόο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο θ. Γηαλλαθίδεο θαη ν Γεληθόο Γξακκαηέαο ΓΟΣ
& ΑΣ θ. Μπξάρνο. Αθνινύζεζε δεθαπεληάιεπηε παξνπζίαζε ηνπ ππνγξάθνληα, κε
ζέκα ηηο εμειίμεηο ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία, ηηο δηκεξείο νηθνλνκηθέο & εκπνξηθέο
ζρέζεηο Διιάδαο-Αηγύπηνπ, ηηο πξννπηηθέο πεξαηηέξσ αλάπηπμήο ηνπο, θαζώο θαη ηηο
επθαηξίεο πνπ ππάξρνπλ γηα επελδπηηθή δξαζηεξηνπνίεζε ζηελ Διιάδα.
Σηε ζπλέρεηα, ππεγξάθε κλεκόλην ζπλεξγαζίαο κεηαμύ FEI θαη ΣΒΒΔ από ηνπο
θ.θ. El Sewedy θαη Μπισλά, αληίζηνηρα. Τελ ππνγξαθή ηνπ σο άλσ κλεκνλίνπ
αθνινύζεζαλ ηξεηο παξνπζηάζεηο, ε πξώηε από ηελ αηγππηηαθή Γεληθή Αξρή
Δπελδύζεσλ & Διεπζέξσλ Εσλώλ (GAFI) αλαθνξηθά κε ην ζεζκηθό πιαίζην
επελδύζεσλ θαη ηηο επελδπηηθέο επθαηξίεο ζηελ Αίγππην, ελώ νη δύν άιιεο, θαζ’
ππόδεημε ησλ επηθεθαιήο ηεο ειιεληθήο απνζηνιήο, από ηνπο εθπξνζώπνπο δύν
ειιεληθώλ εηαηξεηώλ: ηνλ θ. Μαπξνπδή ηεο ΓΑΗΑ Δπηρεηξείλ (αλαθνξηθά κε ηηο
θαηλνηόκεο δξαζηεξηόηεηεο απηήο ζηνλ ηνκέα ηεο δηάζεζεο ηεο γεσξγηθήο παξαγσγήο),
θαζώο θαη θ. Νηθόπνπιν-Δμεληάξε ηεο εηαηξείαο ζπκβνύισλ nSolution, (αλαθνξηθά κε
ηελ πιαηθόξκα επηρεηξεκαηηθήο εμσζηξέθεηαο “Agora 2”), αληίζηνηρα
Τηο σο άλσ παξνπζηάζεηο αθνινύζεζαλ πξνθαζνξηζκέλεο θαη’ ηδίαλ
ζπλαληήζεηο ειιεληθώλ θαη αηγππηηαθώλ επηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο μεθίλεζαλ πεξί ηηο
12:30 θαη νινθιεξώζεθαλ σο ηηο 15:30. Σπλνιηθά πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηνπο ρώξνπο
ηεο FEI πεξίπνπ 90 ζπλαληήζεηο ησλ ελλέα κειώλ ηεο επηρεηξεκαηηθήο απνζηνιήο ηνπ
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ΣΒΒΔ κε 50 αηγππηηαθνύο νκίινπο, ελώ πινπνηήζεθαλ επίζεο πεξί ηηο 15 πξόζζεηεο
ζπλαληήζεηο πνπ δηεπζεηήζεθαλ επί ηόπνπ από ην Γξαθείν καο. Σεκεηώλεηαη,
εηδηθόηεξα, όηη ν ππνγξάθσλ έθιεηζε θαηόπηλ εληαηηθήο πξνζπάζεηαο ζπλάληεζε
εξγαζίαο ησλ εθπξνζώπσλ ηεο ειιεληθήο εηαηξείαο Eunice κε ην Υπνπξγείν
Σηξαηησηηθήο Παξαγσγήο ην απόγεπκα ηεο 5εο Μαξηίνπ, ζηελ νπνία κάιηζηα ηνπο
ζπλόδεπζε ζηέιερνο ηνπ Γξαθείνπ καο.
Νσξίο ην απόγεπκα ηεο 5εο Μαξηίνπ, ν Υθππνπξγόο Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο θ.
Γηαλλαθίδεο θαη ν Γεληθόο Γξακκαηέαο ΓΟΣ & ΑΣ θ. Μπξάρνο, ζπλνδεπόκελνη από
ηνλ Έιιελα Πξέζβε ζην Κάηξν θ. Γηάκεζε θαη ηνλ ππνγξάθνληα, θαζώο θαη ηα
ζηειέρε ησλ επηηειείσλ ηνπο, πξαγκαηνπνίεζαλ επίζθεςε ζην αηγππηηαθό Υπνπξγείν
Δπελδύζεσλ & Γηεζλνύο Σπλεξγαζίαο, όπνπ ζπλάληεζαλ ηελ Υπνπξγό θα Sahar Nasr
θαη ηνλ Πξέζβε θ. Reda Bebars, ζύκβνπιν ηεο Υπνπξγνύ, κε ηνπο νπνίνπο ζπδήηεζαλ
ηηο πξννπηηθέο ελίζρπζεο ηεο δηκεξνύο επελδπηηθήο θαη εκπνξηθήο ζπλεξγαζίαο. Τελ ελ
ιόγσ ζπλάληεζε δηεπζέηεζε ε ειιεληθή Πξεζβεία Καΐξνπ. Ζ πξνγξακκαηηζκέλε γηα
λσξίηεξα, πάλησο, ζπλάληεζε ησλ Διιήλσλ επηζήκσλ κε ηνλ Υπνπξγό Δκπνξίνπ θαη
Βηνκεραλίαο θ. Amr Nassar, δελ πξαγκαηνπνηήζεθε ηειηθώο θαηόπηλ αηθλίδηαο
αθύξσζήο ηεο από αηγππηηαθήο πιεπξάο. Τν βξάδπ ηεο 5εο Μαξηίνπ, ε FEI παξέζεζε
γεύκα εξγαζίαο πξνο ηηκήλ ησλ κειώλ ηεο ειιεληθήο απνζηνιήο, ζε αίζνπζα ηνπ
μελνδνρείνπ Marriott ηνπ Καΐξνπ.
Σηηο 6 Μαξηίνπ, ηα κέιε ηεο ειιεληθήο απνζηνιήο πξαγκαηνπνίεζαλ επίζθεςε
ζηελ έδξα ηεο Αξρήο ηεο Γηώξπγαο Σνπέδ, ζηελ Ηζκαειία, όπνπ ηα ππνδέρζεθε ν
επηθεθαιήο απηήο θαη, ηαπηόρξνλα, ηεο Αξρήο ηεο Οηθνλνκηθήο Εώλεο ηεο Γηώξπγαο
ηνπ Σνπέδ, λαύαξρνο ε.α. θ. Mohab Mamish. Ζ αηγππηηαθή πιεπξά πξνέβε ζε
εκπεξηζηαησκέλε παξνπζίαζε ηόζν ηνπ επελδπηηθνύ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ ζηε ρώξα θαη
ηνπ ηδηαίηεξα θηιηθνύ θαζεζηώηνο ππνδνρήο επελδύζεσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Εώλεο
Σνπέδ, όζν θαη ζην -νινθιεξσζέλ ηνλ Αύγνπζην 2015, ζε ρξόλν ξεθόξ- έξγν
επέθηαζεο ηεο Γηώξπγαο Σνπέδ. Αθνινύζεζαλ ζύληνκε επίζθεςε ησλ κειώλ ηεο
ειιεληθήο απνζηνιήο, κε ζθάθνο ηεο Αξρήο ζηε Γηώξπγα, δηέιεπζε/επίδεημε ηεο ππό
νινθιήξσζε νδηθήο ππνζαιάζζηαο ζήξαγγαο ζηελ Ηζκαειία, πνπ ζπλδέεη ηηο δύν
πιεπξέο ηεο Γηώξπγαο (κία εθ ησλ 4 λέσλ ππό θαηαζθεπή αληίζηνηρσλ ζεξάγγσλ),
θαζώο θαη επίζθεςε ζε κνλάδα ηρζπνθαιιηέξγεηαο ζηελ πεξηνρή ηνπ Σηλά. Αθνινύζεζε
γεύκα ην νπνίν παξαηέζεθε από ηνλ λαύαξρν Mamish ζηελ έδξα ηεο Αξρήο ηεο
Γηώξπγαο ηνπ Σνπέδ πξνο ηηκήλ ηεο ειιεληθήο απνζηνιήο θαη ηεο εγεζίαο ηνπ FEI.
Δθ ηνπ απνηειέζκαηνο, ε ειιεληθή επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή θξίλεηαη, ζε γεληθέο
γξακκέο, σο επηηπρεκέλε ππό ηελ έλλνηα όηη πξαγκαηνπνηήζεθαλ αξθεηέο ζνβαξέο
επηρεηξεκαηηθέο ζπλαληήζεηο, είηε απηέο δηεπζεηήζεθαλ από ηε FEI είηε κε ηε
ζπλδξνκή ηνπ Γξαθείνπ καο, ή θαη απ’ επζείαο από ην Γξαθείν καο. Από ηηο
ζπδεηήζεηο καο κε ηνπο εθπξνζώπνπο ησλ ζπκκεηερνπζώλ ειιεληθώλ επηρεηξήζεσλ
απνθνκίζακε ηε γεληθή εληύπσζε όηη ππήξμαλ αξθεηά ηθαλνπνηεκέλνη από ηελ
πνηόηεηα ησλ πεξηζζνηέξσλ ζπλαληήζεώλ ηνπο, επηβεβαηώλνληαο ηελ πεπνίζεζή καο
ζρεηηθά κε ην θαιό επίπεδν πξνεηνηκαζίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ησλ ζπλαληήζεσλ
ηεο απνζηνιήο από ηελ Οκνζπνλδία Αηγππηηαθώλ Βηνκεραληώλ αιιά θαη από ην
Γξαθείν καο, ην νπνίν απέζηεηιε άλσ ησλ 800 πξνζθιήζεσλ ζε επηιεγκέλεο
αηγππηηαθέο εηαηξείεο.
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Σπκπεξαζκαηηθά, ε πξαγκαηνπνηεζείζα επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ηνπ ΣΒΒΔ
ζεσξνύκε όηη ππήξμε θαη’ αξρήλ επηηπρεκέλε, ζα πξνζζέηακε πάλησο όηη απαηηείηαη
θαηά ην ακέζσο πξνζερέο δηάζηεκα λα θεθαιαηνπνηήζνπκε επί ησλ ζεηηθώλ
απνηειεζκάησλ απηήο πξνθεηκέλνπ λα κελ απνιεζζεί ε δεκηνπξγεζείζα δπλακηθή.
Ήδε, ην Γξαθείν καο βξίζθεηαη ζε επαθή ηόζν κε ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο πνπ
κεηείραλ ζηελ απνζηνιή, όζν θαη κε ηνπο ελδηαθεξόκελνπο γηα ζπλεξγαζία
εθπξνζώπνπο αηγππηηαθώλ νκίισλ πνπ ζπλαληήζεθαλ κε ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο,
πξνθεηκέλνπ λα ηνπο παξάζρεη πξόζζεηε πιεξνθόξεζε θαη λα δηεπθνιύλεη ηε κεηαμύ
ηνπο επηθνηλσλία θαη ην “follow-up” επί ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ζπλαληήζεσλ.
Ο Πξντζηάκελνο
Αζαλάζηνο Μαθξαλδξένπ
Γεληθόο Σύκβνπινο ΟΔΥ Α’
ΠΓ/πγ
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GREEK DELEGATION TO CAIRO (4-7/3/2019)
Organization / Company Name

Participant - Position

ALUMIL S.A.

Mr. George Milonas
President & CEO
President at Honour, Federation of Industries of Northern Greece

Federation of Industries of
Northern Greece / BIOSOLIDS
S.A.

Mr. Kostantinos Styliaras, Economist/Researcher
Representative of the Federation of Industries of Northern Greece &
Biosolids S.A.

STEELMET S.A.

Mr. Georgios Catsambis
Business Development Director

GAIA EPICHEIREIN S.A.

Mr. Ioannis Mavroudis
CEO

NEURAXON LTD

Mr. Pantelis Stanitsas
CEO

RICHSTONE HELLAS

Mr. Panagiotis Zarzavatsakis
Commercial Manager

EUNICE ENERGY GROUP

Mr. Georgios Kalavrouziotis, Chief Executive Officer
Mr. Zisimos Mantas, Chief Business Development Officer
Mr. Olli Kuronen, Chief Financial Officer

SPICK & SPAN

Mr. Vrasidas Renieris (Vice President, Head of Sales)

KOMOTINI PAPER MILL

Mr. Paris Gravouniotis (Plant Manager)

nSolution (ειδική παρουςία)

Mr. Giorgos Nikopoulos-Exintaris
Business Consultant
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