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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΕΤΟΡΙΑ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
ΓΙΟΧΑΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ 

Γιοχάνεσμπουργκ, 16 Απριλίου 2019 
 

Συνάντηση εργασίας στον Οργανισμο Προσέλκυσης Επενδύσεων Νοτ. Αφρικής 
“Invest SA” 

 

 Πραγματοποιήθηκε στις 12 Απριλίου, στην Πρετόρια, στις εγκαταστάσεις του “Invest 

SA” (αρμόδιου δημόσιου οργανισμού για την προσέλκυση επενδύσεων στη Νοτ. Αφρική), 
συνάντηση εργασίας με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Yunus Hoosen και με τέσσερα ακόμη 

υψηλόβαθμα στελέχη του Οργανισμού. 
 

  Την προετοιμασία και συντονισμό της συνάντησης είχε αναλάβει ο κ. Raul de 
Luzenberger (Αναπληρωτής Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ε.Ε. στην Νοτ. Αφρική), 

μαζί με τη συνεργάτη του στην Αντιπροσωπεία, κα Ines Godinez Aguirre de Carcer, ενώ 
συμμετείχαν οι αρμόδιοι Σύμβουλοι Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Γαλλίας, 

Γερμανίας, Δανίας, Ελβετίας, Ισπανίας, Ολλανδίας, Τσεχίας και Ελλάδας. 
 

  Κατά τη διάρκεια της ενημερωτικής συνάντησης, ο κ. Hoosen αναφέρθηκε εκτενώς 
στις δραστηριότητες του “Invest SA”, στα παρεχόμενα επενδυτικά κίνητρα, στις 

προσφερόμενες υπηρεσίες διευκόλυνσης επενδύσεων καθώς και στις προγραμματιζόμενες 
επισκέψεις (roadshows) σε Ελβετία, Γερμανία και Γαλλία, οι οποίες αποσκοπούν στην 
προσέλκυση υποψηφίων επενδυτών στη Νοτ. Αφρική. 
 

  Στη συνέχεια, οι παρευρισκόμενοι Σύμβουλοι αναφέρθηκαν σε μια σειρά από 
ζητήματα που αφορούν στις επιχειρήσεις των χωρών τους, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην 
Νοτ. Αφρική, όπως: εμπόδια στην έγκαιρη έκδοση αδειών εργασίας σε εξειδικευμένο 

στελεχιακό δυναμικό, υποχρεωτική συμμετοχή ημεδαπών στο ιδιοκτησιακό καθεστώς 
νεοϊδρυόμενων επιχειρήσεων, προστασία αλλοδαπών επενδύσεων στη Νοτ. Αφρική, ίση 

φορολογική μεταχείριση καθώς και γενικότερα γραφειοκρατικά κωλύματα στην απρόσκοπτη 
επιχειρηματική δραστηριότητα. 
 

  Από πλευράς μας αναφέρθηκαν τα παρακάτω δύο ζητήματα ειδικότερου 

ενδιαφέροντος: 
1. στασιμότητα στην επενδυτική διαδικασία της ελληνικών συμφερόντων επιχείρησης 

“Hellenic Environmental Center-HEC” στη Νοτ. Αφρική 

2. εκκρεμότητα υπογραφής Μνημονίου Κατανόησης/Συνεργασίας (Memorandum of 
Understanding-MoU) ανάμεσα στους Οργανισμούς “Enterprise Greece” και “Invest 

SA”. 
 

   Ο κ. Hoosen ευχαρίστησε για την διεξοδική ενημέρωση και ζήτησε πίστωση χρόνου 
γι’ αυτόν και για τους συνεργάτες του προκειμένου να επανέλθουν με νεότερα στοιχεία. 
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