
Ενημερωτική εκδήλωση για την προώθηση 
των εμπορικών σχέσεων Ελλάδας-Αργεντινής 
Πραγματοποιήθηκε στην Πρεσβευτική κατοικία, 
στις 6 Σεπτεμβρίου, ενημερωτική εκδήλωση με 
προσκεκλημένο και βασικό ομιλητή τον Υπουργό 
Δημοσίων Έργων της Αργεντινής, κ. Gabriel Ka-
topodis. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε συ-
νεργασία με το Ελληνο-Αργεντινό Επιμελητήριο, 
στο πλαίσιο των τακτικών συναντήσεων των δι-
μερών ξένων επιμελητηρίων που λαμβάνουν χώ-
ρα σε μηνιαία βάση. Σκοπός της συγκεκριμένης 
εκδήλωσης ήταν η ανάδειξη τομέων συνεργασίας 
μεταξύ εταιρειών από τις δύο χώρες με έμφαση 
στο εμπόριο και τα έργα υποδομών.  
Σε εν λόγω εκδήλωση παρευρέθηκαν οι Πρόεδροι 
όλων των ξένων επιμελητηρίων που εδρεύουν 
στο Μπουένος Άιρες Η εκδήλωση συγκέντρωσε 
θετικά σχόλια και συνέβαλε σημαντικά σε προ-
σπάθειές Πρεσβείας μας για ενίσχυση της εξω-
στρέφειας. 
Κατά την έναρξη της εκδήλωσης, η Πρέσβυς της 
Ελλάδας, κα Ελισάβετ Φωτιάδου, αναφέρθηκε 
στις διμερείς εμπορικές σχέσεις της Ελλάδας με 
την Αργεντινή και τις δυνατότητες που υπάρχουν 
για την περαιτέρω σύσφιξη των εμπορικών δε-
σμών, ιδιαίτερα στην τρέχουσα συγκυρία με πολ-
λές προκλήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Επεσήμα-
νε δε τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στην Ελ-
λάδα και τη σημαντική αύξηση των επενδύσεων 
στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια ως συνέπεια 
της βελτίωσης του επιχειρηματικού κλίματος.  
 
Παρουσίαση έργων υποδομών στην Αργεντινή 
Ο Υπουργός Δημοσίων Έργων κ. Katopodis κα-
τόπιν παρουσίασης της οικονομικής κατάστασης 
της Αργεντινής, προέβη σε ενδελεχή παρουσίαση 
των διαφόρων έργων υποδομών που υλοποιού-
νται στην επικράτεια της χώρας. Μεταξύ άλλων 
ανέφερε ότι κατά την παρούσα φάση βρίσκονται 
σε εξέλιξη 5.294 έργα στην Αργεντινή (διπλάσιος 
αριθμός σε σχέση με το περασμένο έτος), ενώ ο 
κλάδος των κατασκευών εμφανίζει συνεχή ανά-

πτυξη κατά τη διάρκεια των τελευταίων είκοσι 
μηνών. Το γεγονός αυτό συνέβαλλε στη δημιουρ-
γία 450.000 νέων θέσεων εργασίας σε διάφορες 
περιοχές της χώρας.  
Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Υπουργός 
επεσήμανε το εθνικό σχέδιο «Argentina Grande», 
το οποίο περιλαμβάνει 120 μεγάλα δομικά και 
στρατηγικά έργα που αναμένεται να ενισχύσουν 
σημαντικά την παραγωγική βάση της αργεντινής 
οικονομίας. Από το σύνολο των έργων που θα 
υλοποιηθούν, 50 αφορούν στη βελτίωση οδικών 
υποδομών, 53 έργα είναι σχετικά με συστήματα 
ύδρευσης και αποχέτευσης και  17 έχουν σχέση 
με έργα υποδομών σε αστικές και αγροτικές πε-
ριοχές της χώρας.  
Μετά την ολοκλήρωση της ομιλίας του, ο αργε-
ντινός Υπουργός απάντησε σε πλήθος ερωτημά-
των που τέθηκαν από τους συμμετέχοντες, παρέ-
χοντας περαιτέρω κατατοπιστικές πληροφορίες 
σχετικά με τις συνθήκες διενέργειας και υλοποίη-
σης των δημοσίων έργων στην Αργεντινή.  

Διμερείς εμπορικές και οικονομικές σχέσεις  
Ο κ. Στ. Σταυράκος, Εμπορικός Ακόλουθος της 
Πρεσβείας, παρουσίασε αναλυτικά πολλούς το-
μείς της ελληνικής οικονομίας που προσελκύουν 
αλλοδαπές εταιρείες προκειμένου να επενδύσουν 
και να δραστηριοποιηθούν στην Ελλάδα. Σημα-
ντικό θέμα στην παρουσίαση αποτέλεσε ο τομέας 
του ψηφιακού μετασχηματισμού, οι πρωτοπόρες 
ελληνικές startups, ο κλάδος του τουρισμού, οι 
ευκαιρίες στον κτηματομεσιτικό τομέα και ο κλά-
δος των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, δεδομέ-
νου ότι υπάρχουν προοπτικές συνεργασίας μετα-
ξύ των δύο χωρών. Υπογραμμίστηκε η τεχνογνω-
σία που έχει η χώρα μας στον τομέα των ΑΠΕ 
καθώς επίσης η εμπειρία ελληνικών εταιρειών 
σχετικά με υλοποίηση επενδυτικών έργων  στον 
τομέα αυτό στην Αργεντινή.  
Επιπροσθέτως, έγινε εκτενής αναφορά στις σημα-
ντικότερες κατηγορίες προϊόντων που εξάγει η 
χώρα μας και θα μπορούσαν επίσης να εξαχθούν 
στην Αργεντινή.  

  


