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Αποτίμηση-ενημερωτικό σημείωμα για τις δράσεις εξωστρέφειας του Γραφείου ΟΕΥ 

Μαδρίτης στον τομέα της τεχνολογίας, με στόχο την ανάδειξη του ελληνικού 

τεχνολογικού οικοσυστήματος,  Μαδρίτη, 2018-2022 

 

Γενικά             

  

Το Γραφείο ΟΕΥ Μαδρίτης, λαμβάνοντας υπόψη τα βασικά χαρακτηριστικά της αγοράς της 

Ισπανίας στον τομέα της τεχνολογίας, όπως το γεγονός ότι η Ισπανία, τα τελευταία χρόνια, 

διακρίνεται τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και παγκόσμιο επίπεδο και ξεχωρίζει σε υπο-τομείς, όπως 

η ψηφιοποίηση, η συνδεσιμότητα και οι έξυπνες τεχνολογίες, καθώς εργάζεται έντονα προς 

αυτές τις κατευθύνσεις, εξαρχής έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα, αφενός στην κατάλληλη παρουσίαση 

του κλάδου στην Ισπανία προς το δικό μας οικοσύστημα, αφετέρου στην προσπάθεια ανάδειξης 

και προβολής του τελευταίου στη φιλοξενούσα χώρα. 

Αναλυτικότερα, η δυναμική του κλάδου στην Ισπανία γίνεται εύκολα αντιληπτή από το γεγονός 

ότι, γεωγραφικά, το κέντρο των τεχνολογικών εξελίξεων δεν συγκεντρώνεται μόνο στην 

πρωτεύουσα της Μαδρίτης, όπως είθισται να συμβαίνει σε αρκετές χώρες, αλλά αντίθετα 

είναι ευρέως κατανεμημένο. Η Βαρκελώνη και, γενικότερα, η Καταλονία, αποτελεί τον ηγέτη 

του κλάδου, την ίδια ώρα που άλλες κοινότητες εισχωρούν εξίσου δυναμικά τα τελευταία χρόνια, 

όπως η κοινότητα της Βαλένθια. Οι τεχνολογικές εκθέσεις-συνέδρια, που διοργανώνονται σε 

ετήσια βάση, όπως το IoT Solutions World Congress και το Mobile World Congress (και τα 

δύο φιλοξενούνται από την επίσημη διοργανώτρια αρχή εμπορικών εκθέσεων και 

εκδηλώσεων Fira Barcelona στη Βαρκελώνη), αποτελούν ένα ακόμη ενδεικτικό στοιχείο της 

ανάπτυξης του κλάδου στην Ισπανία και της δεσπόζουσας θέσης, την οποία ήδη κατέχει και 

διαρκώς βελτιώνει. Και στις δύο, η χώρα μας μετέχει παραδοσιακά με περίπτερα εθνικού 

χαρακτήρα και πολυπληθείς επιχειρηματικές αποστολές. Οι εκθέσεις αυτές αποτελούν σημείο 

συνάντησης εταιριών από όλο τον κόσμο, έχουν εδραιωθεί, ενώ σε κάθε τους έκδοση συνεχίζουν 

να εξελίσσονται σημαντικά. Ακόμη μία σημαντική συνεδριακή διεθνής έκθεση διττού χαρακτήρα, 

που λαμβάνει χώρα, σε ετήσια βάση, στη Μαδρίτη, λιγότερη γνωστή, ωστόσο με τη δική της 

προστιθέμενη αξία, είναι η Αslan, διοργανωτής της οποίας είναι η ομώνυμη ισπανική τεχνολογική 

ένωση Aslan, μία εκ των σημαντικότερων του τομέα στη χώρα, που απαριθμεί περισσότερες 

από 166 ισπανικές τεχνολογικές επιχειρήσεις. Η έκθεση φιλοξενείται από τον επίσημο φορέα 

διοργάνωσης εκθέσεων και δρώμενων της ισπανικής πρωτεύουσας, ΙFEMA. Η πανδημία του 

Covid-19, που εμφανίστηκε στα τέλη του 2019 και εξαπλώθηκε σε όλη την υφήλιο, το 2020-2021, 

έφερε ριζοσπαστικές αλλαγές σε όλα τα επίπεδα της ζωής μας, καθώς και στον τρόπο 

λειτουργίας των επιχειρήσεων. Η Ισπανία, η οποία πλήγηκε, σε πολύ μεγάλο βαθμό, κατά το 

πρώτο κύμα της πανδημίας, συνειδητοποίησε γρήγορα τις προοπτικές της τεχνολογικής εξέλιξης 
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για το σύνολο της οικονομίας και τις επιμέρους επιχειρήσεις, με έμφαση στον τομέα του 

ψηφιακού τουρισμού και των «έξυπνων» πόλεων (digital tourism-smart cities) και προωθεί 

όσο το δυνατόν περισσότερο την τεχνολογική ανάπτυξη. Ωστόσο, η έλλειψη εξειδικευμένου 

προσωπικού και η καθυστέρηση εναρμόνισης των μικρών επιχειρήσεων διατηρεί το τρέχον 

επίπεδο κάτω του επιθυμητού. Εντούτοις, τα σχέδια της Κυβέρνησης, η συνεχής τεχνολογική 

ανάπτυξη των ισπανικών επιχειρήσεων και η ήδη καλή πορεία ορισμένων Κοινοτήτων, όπως 

της Καταλονίας, της Βαλένθια και της Μαδρίτης, έχουν βοηθήσει στην ανάπτυξη του 

τεχνολογικού τομέα στη χώρα, καθώς επιθυμεί να πρωταγωνιστήσει, σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, 

σε ορισμένους τομείς, όπως είναι η συνδεσιμότητα 5ης γενιάς ή 5G. 

Συγκεκριμένες ενέργειες και δράσεις του Γραφείου ΟΕΥ Μαδρίτης ως προς την 

υποστήριξη του τεχνολογικού τομέα της χώρας μας στην Ισπανία  

Α.  Διεθνείς τεχνολογικές εκθέσεις στην Ισπανία 

Το Γραφείο ΟΕΥ παρακολούθησε ανελλιπώς και υποστήριξε δυναμικά την ελληνική παρουσία 

και συμμετοχή με περίπτερα εθνικού χαρακτήρα στις τεχνολογικές διοργανώσεις διεθνούς 

εμβέλειας, Internet of Τhings - IoT Solutions World Congress, Mobile World Congress και 

Βarcelona Tech Spirit 2020 -στοχευμένη εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε κατ’ εξαίρεση και 

λειτούργησε ως αντίβαρο του ΜWC το προαναφερόμενο έτος, λόγω της ακύρωσης του 

δρώμενου, δεδομένης της έναρξης της πανδημίας-, στη Βαρκελώνη. Ακόμη, στήριξε τις 

ελληνικές εταιρίες, που μετείχαν μεμονωμένα στις εν λόγω εκθέσεις καθώς και στη διεθνή 

τεχνολογική έκθεση Αslan, που διεξάγεται, σε ετήσια βάση, στη Μαδρίτη. Για την πληρότητα της 

εικόνας, παρατίθεται κατωτέρω το σύνολο των ηλεκτρονικών συνδέσμων-αποτιμήσεων του 

Γραφείου, οι οποίες έχουν αναρτηθεί στη Δ.Π. Αgora, και για τις δώδεκα (12) διοργανώσεις, οι 

οποίες έλαβαν χώρα από το 2018 έως και σήμερα, είτε με φυσική παρουσία είτε σε υβριδική 

μορφή κατά τη διάρκεια της πανδημίας:  

MWC 2018, https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/61473 

MWC 2019, https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/65613 

MWC 2021, https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/73940 

MWC 2022, https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/79390 
 
BARCELONA TECH SPIRIT (23-27.02.2020), https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/69564 
(επίσης υφίσταται σχετικό άρθρο του περιοδικού Ανάπτυξη του ΕΒΕΑ, τεύχος 3, Μάρτιος 2020) 
 

IOT 2018, https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/64130 

ΙΟΤ 2019, https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/68090 

IOT 2022, https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/80243   
 

ASLAN 2019, https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/65975 

ASLAN 2020, https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/69689 

ASLAN 2021, https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/75413  
ΑSLAN 2022, https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/80292 
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Β. Έρευνες αγοράς – κλαδικές μελέτες 

Το Γραφείο ΟΕΥ Μαδρίτης εκπόνησε δύο εξειδικευμένα κείμενα, με τα οποία περιέγραψε 

αναλυτικά την εικόνα του κλάδου τεχνολογίας της Ισπανίας και άλλες πτυχές του, καθώς επίσης 

και τις προοπτικές που αναφύονται στον τομέα για την ελληνική επιχειρηματική τεχνολογική 

κοινότητα:  

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 2020 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ 
ΙΣΠΑΝΙΑ, https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/69209 
 

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 2021 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ 
ΙΣΠΑΝΙΑ, https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/75539 

 

Γ. Στοχευμένες δράσεις Γραφείου για την προβολή του ελληνικού τεχνολογικού 

    οικοσυστήματος στην Ισπανία  

 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2018  

 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2019, https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/66524 

 

Συνοπτικά, πρόκειται για δύο στοχευμένες δράσεις εξωστρέφειας του Γραφείου ΟΕΥ Μαδρίτης, 

οι οποίες πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία, αφενός με σημαντικούς τοπικούς 

επιμελητηριακούς και κλαδικούς φορείς (Madrid Network – Cámara Oficial de Comercio, 

Industria y Servicios de Madrid), αφετέρου με το Εnterprise Greece S.A., με στόχο την 

παρουσίαση του οικονομικού τοπίου της χώρας μας, την προβολή των επενδυτικών ευκαιριών 

και, συνεπώς, την προσέλκυση επενδύσεων από τη φιλοξενούσα χώρα σε αυτήν. Και στις δύο 

περιπτώσεις, ο τομέας της τεχνολογίας είχε την τιμητική του, καθώς το Γραφείο ΟΕΥ είχε 

προβλέψει ειδικές προσθήκες - παρουσιάσεις του τομέα από εκπροσώπους των ελληνικών 

τεχνολογικών οντοτήτων, ΗΕΤΙΑ και ΣΕΚΕΕ, οι οποίες αποτελούν και εκ των βασικών 

συνδιοργανωτών των ελληνικών συμμετοχών στις διεθνείς συνεδριακές εκθέσεις ΜWC και IoT, 

καθώς και σειρά στοχευμένων συναντήσεων με ηγετικά στελέχη κρατικών ισπανικών 

υπηρεσιών, θεσμικών/κλαδικών φορέων καθώς και σημαντικών επιχειρήσεων του τομέα στην 

Ισπανία. 

 

Δ. Τακτική ενημέρωση Γραφείου ΟΕΥ Μαδρίτης για τις τρέχουσες εξελίξεις στον 

τεχνολογικό τομέα στην Ισπανία. 

 

Το Γραφείο φροντίζει να επικοινωνεί τακτικά, στις υπηρεσίες μας και στο ελληνικό τεχνολογικό 

οικοσύστημα, στοχευμένη πληροφόρηση για τον τομέα, μέσω ενημερωτικών δελτίων, 

αναρτήσεων και εγγράφων, για όλες τις σημαντικές αλλαγές, βήματα και πρωτοβουλίες που 
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λαμβάνονται σε θεσμικό/κλαδικό/επιχειρηματικό επίπεδο καθώς και για τις μεταρρυθμίσεις στο 

θεσμικό πλαίσιο του κλάδου της τεχνολογίας στην Ισπανία. 

 

Συμπεράσματα 

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω, δεδομένης αφενός της διάκρισης της Ισπανίας, τα τελευταία χρόνια, 

τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και παγκόσμιο επίπεδο, στον τομέα της τεχνολογίας, αφετέρου του 

έργου του Γραφείου OEY και σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες της χώρας μας, 

κατά την τελευταία τετραετία στην Ισπανία, αποτιμάται θετικά η συνέχιση των προσπαθειών μας, 

τόσο σε επίπεδο συμμετοχής στα μεγάλα διεθνή τεχνολογικά δρώμενα όσο και καλλιέργειας 

συστηματικών επαφών με τα τοπικά τεχνολογικά οικοσυστήματα και τεχνολογικούς ιστούς των 

Αυτόνομων Κοινοτήτων της Ισπανίας (με έμφαση σε Μαδρίτη, Καταλονία και Βαλένθια). 

Σημειώνεται ότι τα τελευταία έχουν αποτυπωθεί, σε σημαντικό βαθμό, σε σχετικό αρχείο, το 

οποίο είναι στη διάθεση όλων των αρμόδιων φορέων και υπηρεσιών της χώρας μας. 

Είναι γεγονός ότι η ισπανική αγορά δεν αποδέχεται εύκολα προϊόντα τεχνολογίας από την 

Ελλάδα και γενικότερα από λιγότερο γνωστές τεχνολογικά εδραιωμένες χώρες, λόγω της 

έντονης τάσης να προτιμά τα εγχώρια προϊόντα και υπηρεσίες, ιδίως όταν δύναται να τα παράγει. 

Ωστόσο, δεν μπορεί και δεν πρέπει να αγνοηθεί ένας σημαντικός αριθμός ελληνικών εταιριών 

με προοπτικές διεθνοποίησης και ειδικά στην Ισπανία. 

H αρωγή, από πλευράς μας, έχει ήδη λειτουργήσει πολύπλευρα, τόσο σε επίπεδο υποστήριξης 

σε περιπτώσεις εταιριών, που ήδη δρουν στην ισπανική αγορά, εταιριών, που ξεκινούν την 

ίδρυση θυγατρικής, στοχεύοντας στρατηγικά στην ανάπτυξη της αγοράς τους στην Ιβηρική, ή 

επιχειρήσεων, που μόλις ξεκινούν την εξαγωγική τους προσπάθεια σε ξένες αγορές. Ενδεικτικά 

αναφέρονται οι περιπτώσεις των εταιριών Ιntracom Telecom, Viva Wallet και Αpifon, με τις 

οποίες έχουμε συνεργαστεί για την είσοδό τους εδώ.  

Εν κατακλείδι, η ενίσχυση των διμερών τεχνολογικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Ισπανίας 

αποτελεί μόνιμο στόχο μας και εντάσσεται στο σύνολο των δράσεων εξωστρέφειας, που 

αναπτύσσει εντατικά το Γραφείο ΟΕΥ στην νευραλγική ισπανική αγορά. 

Άλια Ν. Παπαναστασίου 

Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄ 

Επικεφαλής Γραφείου ΟΕΥ Μαδρίτης  
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