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O Οργανισμός Enterprise Greece είναι ο αρμόδιος εθνικός φορέας, υπό την εποπτεία 

του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης για την προσέλκυση
επενδύσεων στην Ελλάδα και την προώθηση εξαγωγών, με στόχο να 

προβάλλει τη χώρα ως σημαντικό στρατηγικό εταίρο παγκοσμίως.



ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ - ΠΡΟΩΘΗΣΗΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ - ΠΡΟΩΘΗΣΗ

FAST TRACK (ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ)
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ



 Σχεδιασμός και υλοποίηση προγράμματος προβολής της χώρας, 
ως επενδυτικού προορισμού, στο εξωτερικό

 Διαχείριση επενδυτικών αιτημάτων (front office)

Προώθηση επενδύσεων-δράσεις (Ι)

 Συνδιοργάνωση/συμμετοχή επενδυτικών-επιχειρηματικών 
εκδηλώσεων στο εσωτερικό και το εξωτερικό με δημόσιους και 
ιδιωτικούς φορείς

 Υποδοχή επίσημων και επιχειρηματικών αποστολών ξένων 
χωρών



Προώθηση επενδύσεων-δράσεις (ΙΙ)

 Συνεχής επικοινωνία με τις Πρεσβείες μας στο εξωτερικό και τις 
Πρεσβείες των ξένων χωρών στην Ελλάδα για την ενημέρωση και 
υποστήριξη σε θέματα επενδυτικού ενδιαφέροντος

 Ανάπτυξη Ανάπτυξη χαρτοφυλακίου χαρτοφυλακίου επενδυτικών ευκαιριών από το 
δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα και προώθηση σε 
ενδιαφερόμενους επενδυτές

 Προώθηση των δημόσιων προκηρύξεων στη βάση δεδομένων 
επενδυτών του Οργανισμού



Building Awareness

800

After Care

80

Στόχοι Ενεργειών Προσέλκυσης Επενδύσεων 2017

Προσέλκυση επενδύσεων
Πρόγραμμα ενεργειών 2017 (Ι)

Strengthening Linkage 
with Investors 

200

First Class Reception

700

Αριθμός 
εταιρειών



Προσέλκυση επενδύσεων
Πρόγραμμα ενεργειών 2017 (ΙΙ)

Αποστολές στο εξωτερικό
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 Προώθηση-Προβολή GOLDEN VISA PROGRAMME 
Στοχευμένες αποστολές σε Ρωσία, Κίνα, Αραβικές χώρες

 Επενδυτικό Road Show σε Ευρώπη, Αμερική, Ωκεανία
Βρετανία, Γερμανία, Γαλλία, ΗΠΑ, Αυστραλία

 Κοινή Προώθηση Εξαγωγών-Επενδύσεων
Σε επιλεγμένους κλάδους και αγορές



Building Awareness

1,255

After Care

40

Προσέλκυση επενδύσεων
Πορεία προγράμματος (Α’ εξάμηνο 2017)

Strengthening Linkage 
with Investors 

100

First Class Reception

537

Αριθμός 
εταιρειών



Υποστήριξη επενδύσεων
Διαμεσολαβητής του επενδυτή

 Υποδέχεται και εξετάζει ειδικά αιτήματα επενδυτών, που αφορούν συγκεκριμένες 
καθυστερήσεις ή δυσχέρειες στην υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων.

Συγκεντρώνει όλα τα αναγκαία στοιχεία για την εξέταση του κάθε θέματος.

Εντοπίζει τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες, στις οποίες εξετάζεται η κάθε επένδυση 
και ενημερώνεται σε ποιο στάδιο βρίσκονται.και ενημερώνεται σε ποιο στάδιο βρίσκονται.

Ενημερώνεται για την εξέλιξη της κάθε περίπτωσης και εκτιμά τους λόγους που 
προκαλούν τις συγκεκριμένες καθυστερήσεις.

Συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την ταχεία επίλυση των συγκεκριμένων 
θεμάτων και παρακολουθεί την εξέλιξη αυτών

Αφορά σε επενδυτικά σχέδια άνω 
των 2 εκατ. Ευρώ που 

αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις, 
διαφωνίες ή άλλες δυσχέρειες με 

τη Δημόσια Διοίκηση



Προϋποθέσεις ένταξης

• Επένδυση ύψους άνω των 100 εκατ. Ευρώ

• Επένδυση ύψους άνω των 40 εκατ. Ευρώ εφόσον  
δημιουργούνται ταυτόχρονα 120 νέες θέσεις εργασίας

• Επένδυση που δημιουργεί τουλάχιστον  κατά βιώσιμο 

Υπηρεσία 
μιας στάσης

Υπηρεσία 
μιας στάσης

Διαδικασία

Fast Track (Στρατηγικές επενδύσεις)

Or

Or
• Επένδυση που δημιουργεί τουλάχιστον  κατά βιώσιμο 

τρόπο 150 νέες θέσεις εργασίας  ή διατηρεί κατά βιώσιμο 
τρόπο 600 θέσεις .

• Επενδύσεις άνω των 15 εκατ. Ευρώ στη βιομηχανία εντός 
οργανωμένων υποδοχέων

• Επενδύσεις άνω των 5 εκατ. Ευρώ στην ανάπτυξη 
Επιχειρηματικών Πάρκων

• Επενδύσεις 3 εκατ. Ευρώ που αποτελούν εγκεκριμένα έργα 
στο πλαίσιο του ταμείου JESSICA

Προθεσμία 
45 ημερών
Προθεσμία 
45 ημερών

Απόλυτη 
προτεραιότητα

Απόλυτη 
προτεραιότητα

13 εγκεκριμένα έργα (€3,5 δις) 10 υπό αξιολόγηση (€3,8 δις)

Or
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Δείγμα Ξένων Άμεσων Επενδύσεων (2011-2016)



Πρόγραμμα Golden Visa-(Α’ Εξάμηνο 2017)

Μόσχα, 21-22 Απριλίου, 28th

Moscow International Property 
Show

 Βηρυτός, 12-14 Μαΐου, Beirut 
International Property Fair 2017 

Πεκίνο, 16-18 Ιουνίου, Luxury 
Property Show Beijing 2017



Αποτελέσματα προγράμματος Golden Visa

Αριθμός αδειών διαμονής σε ιδιοκτήτες ακινήτων 
που προέρχονται από χώρες εκτός ΕΕ 

Κατάταξη 10 πρώτων χωρών (30/06/2017)

1.725 άδειες διαμονής 

έχουν εκδοθεί από την 

722

έναρξη του 

προγράμματος. Αν 

προστεθούν και τα μέλη 

οικογένειας ο συνολικός 

αριθμός των αδειών 

ανέρχεται σε 4.193

359

95 85 79 71 53 44 37 16



ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ

Κλάδοι προτεραιότητας 
στην προσέλκυση επενδύσεων

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ

ΤΠΕ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ & 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ



Χαρτοφυλάκιο επενδυτικών έργων

• Προώθηση ώριμων επενδυτικών 

έργων, σε τομείς στους οποίους η 

χώρα έχει ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα.

• Ανάπτυξη χαρτοφυλακίου

ιδιωτικών επενδυτικών έργων 

(π.χ. επιχειρηματικά σχέδια, 

επενδυτικά ακίνητα) σε διάφορους 

Δημόσια έργα Ιδιωτικά έργα

• Συνεργασία με τα αρμόδια 

υπουργεία και τις κατά τόπους 

Περιφέρειες και δημόσιους φορείς 

προκειμένου να συλλέξουμε έργα 

που μπορούν να προσελκύσουν το 

ενδιαφέρον επενδυτών.

τομείς της οικονομίας.

• Περισσότερα από 600 ώριμα 

ιδιωτικά επενδυτικά έργα στο 

χαρτοφυλάκιό μας.

• Εξατομικευμένη προώθηση έργων 

σε ξένους επενδυτές.

Αναζητούμε ώριμα επενδυτικά έργα από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς 

με σκοπό την δωρεάν προώθησή τους σε επενδυτές



Ανάπτυξη χαρτοφυλακίου επενδυτικών έργων

Ένταξη στο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο

1
• Συνάντηση με στελέχη Enterprise Greece (EG) για παρουσίαση επενδυτικού έργου

2
• Καταγραφή στοιχείων επενδυτικού έργου προς ένταξη στο χαρτοφυλάκιο Enterprise Greece

• Συμπλήρωση από «ιδιοκτήτη» επενδυτικού έργου του Investment Teaser και υπογραφή της 
Δήλωσης Πρόθεσης, με την οποία δίνει το δικαίωμα στο EG υπό συνθήκες 

3
Δήλωσης Πρόθεσης, με την οποία δίνει το δικαίωμα στο EG υπό συνθήκες 
εμπιστευτικότητας να προωθεί το επενδυτικό έργο

4
• Προετοιμασία προτυποποιημένης παρουσίασης, που δεν αποκαλύπτει την ταυτότητα της 

επιχείρησης ή του «ιδιοκτήτη» ενός νέου project, και η οποία εγκρίνεται από αυτόν

5
• Προώθηση επενδυτικού έργου σε ενδιαφερόμενους επενδυτές που έχουν ήδη προσεγγίσει 

τον Οργανισμό μας και σε νέους που συναντούμε και ενδιαφέρονται για σχετικά έργα

6
• Αποκάλυψη στοιχείων project και matchmaking μόνο μετά από εκδηλωμένο ενδιαφέρον 

επενδυτή και σχετική άδεια από ιδιοκτήτη έργου



Ανάπτυξη χαρτοφυλακίου επενδυτικών έργων

1

• Απόλυτη εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα στη διαχείριση των 
στοιχείων

2

• Δεν αποκαλύπτουμε ποτέ την ακριβή ταυτότητα του project αν δεν 
έχουμε τη συγκατάθεση του «ιδιοκτήτη» του2 έχουμε τη συγκατάθεση του «ιδιοκτήτη» του

3

• Η προώθηση των projects προσφέρεται δωρεάν τόσο στους 
ιδιοκτήτες, όσο και στους επενδυτές

4

• Ο Οργανισμός μας μετά το matchmaking παραμένει στη διάθεση και 
των δύο μερών για οποιαδήποτε υποστήριξη



Enterprise
Greece
Your partner 
for growth

E: info@enterprisegreece.gov.gr 

www.enterprisegreece.gov.gr


