
Ελληνική επιχειρηματική αποστολή στην Αρ-
γεντινή  
Στις 4-6 Οκτωβρίου 2022, ελληνική επιχειρηματι-
κή αποστολή επισκέφθηκε το Μπουένος Άιρες. 
Συμμετείχαν εταιρείες από τον κτηματομεσιτικό 
τομέα, τους κλάδους ενέργειας, τροφίμων και πο-
τών, ενώ υπήρξε επίσης συμμετοχή οίκου δημο-
πρασιών. Η επιχειρηματική αποστολή διοργανώ-
θηκε από το Επιχειρηματικό Συμβούλιο Ελλάδας 
Λατινικής Αμερικής (πρώτη αποστολή μετά την 
πανδημία), ενώ οι συμμετέχουσες εταιρείες μετέ-
βησαν επίσης σε Βραζιλία, Ουρουγουάη και Πα-
ναμά προκειμένου να διερευνήσουν τις δυνατότη-
τες συνεργασίας με επιχειρήσεις των συγκεκριμέ-
νων χωρών. 
Οι συναντήσεις B2B των ελληνικών εταιρειών με 
αργεντινές επιχειρήσεις από ομοειδείς κλάδους 
πραγματοποιήθηκαν σε χώρους της Πρεσβείας. 
Επιπροσθέτως, ορισμένες επιχειρήσεις είχαν συ-
ναντήσεις και την επόμενη μέρα στα κεντρικά 
γραφεία αργεντινών εταιρειών.  
Αξίζει να σημειωθεί ότι την ημέρα διοργάνω-
σης των επιχειρηματικών συναντήσεων στην 
Πρεσβεία, ο Επικεφαλής της διεύθυνσης διεθνών 
οικονομικών σχέσεων,  Πρέσβυς κ. Ramiro Ordo-
qui, και ο διευθυντής του τμήματος εξωτερικού 

εμπορίου και  ξένων άμεσων επενδύσεων, κ. Gus-
tavo Fazzari, από το Υπουργείο Εξωτερικών της 
Αργεντινής,  προσήλθαν στην Πρεσβεία και προ-
έβησαν σε ενδελεχή ενημέρωση προς τις ελληνι-
κές εταιρείες  σχετικά με το επιχειρηματικό περι-
βάλλον αλλά και τις ευκαιρίες που παρουσιάζο-
νται για τις ξένες επιχειρήσεις που επιθυμούν να 
δραστηριοποιηθούν και να υλοποιήσουν επενδυ-
τικά προγράμματα στην Αργεντινή. 
Αρκετές εταιρείες της Αργεντινής προσήλθαν 
στην Πρεσβεία προκειμένου να γνωρίσουν τους 
εκπροσώπους των ελληνικών εταιρειών. Συνολι-
κά, η διοργάνωση της επιχειρηματικής αποστολής 
κρίνεται επιτυχής και συνέβαλε σημαντικά στην 
ενίσχυση της εξωστρέφειας στην αγορά της Αρ-
γεντινής.   
Οι εκπρόσωποι των ελληνικών εταιρειών παρέ-
στησαν το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου σε δεξίωση 
της Πρεσβείας επ’ ευκαιρία επίσκεψης Υφυπουρ-
γού Εξωτερικών, κ. Κατσανιώτη. Στην εν λόγω 
δεξίωση είχαν επίσης τη δυνατότητα να συναντη-
θούν και να  ανταλλάξουν απόψεις με τον ομογε-
νή  Υπουργό Δημοσίων Έργων της Αργεντινής, 
κ. Gabriel Katopodis, ενώ γνώρισαν και ομογε-
νείς επιχειρηματίες, οι οποίοι δραστηριοποιούνται 
με  εξαιρετική επιτυχία στην Αργεντινή.  


