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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Β8 Δ/νςη Επιχ. Ανάπτυξησ 

 

 

 

Αθήνα, 20 Μαρτίου 2014 

ΑΣ 12690 

 

 
Ημερίδα 

«Προοπτικζσ για την Ελληνική Επιχειρηματικότητα ςτην Υποςαχάρια Αφρική» 
Υπουργείο Εξωτερικών 

Αμφιθζατρο Κρανιδιώτησ 
9 Απριλίου 2014 

09:30 – 13:00 
 

Αγαπθτι κυρία, Αγαπθτζ κφριε, 
 
Ζχουμε τθν τιμι να ςασ προςκαλζςουμε ςτθν Ημερίδα που διοργανϊνει το Τπουργείο Εξωτερικϊν 
και το Ελλθνο – Αφρικανικό Επιμελθτιριο Εμπορίου και Ανάπτυξθσ με κζμα: «Προοπτικζσ για την 
Ελληνική Επιχειρηματικότητα ςτην Υποςαχάρια Αφρική.» 

 
Η θμερίδα εντάςςεται ςτο πλαίςιο των πρωτοβουλιϊν τθσ ελλθνικισ Προεδρίασ ςτθν Ευρωπαϊκι 
Ζνωςθ για ανάπτυξθ των οικονομικϊν και πολιτικϊν ςχζςεων ΕΕ – Αφρικισ. 

  
Η Τποςαχάρια Αφρικι αναπτφςςεται γοργά, με μζςο ετιςιο ρυκμό αφξθςθσ του ΑΕΠ περίπου 5%, τθν 
τελευταία δεκαετία. Εκτιμάται ότι τουλάχιςτον ζωσ το 2015 ο ρυκμόσ ανάπτυξθσ κα είναι 6% χάρισ 
τθν ανάκαμψθ τθσ παγκόςμιασ οικονομίασ, τισ πάντοτε υψθλζσ τιμζσ των πρϊτων υλϊν και τισ 
επενδφςεισ που γίνονται ςτθν περιοχι για τθν αφξθςθ τθσ παραγωγικισ δυναμικότθτασ. Οι 
οικονομίεσ των περιςςοτζρων χωρϊν τθσ περιοχισ αναπτφςςονται ιδθ δυναμικά, με κετικά 
αποτελζςματα και για τισ υπόλοιπεσ.  
 
Σο Τπουργείο Εξωτερικϊν ζχει εντάξει τθν Τποςαχάρια Αφρικι ςτισ ηϊνεσ προτεραιότθτασ και 
ςχεδιάηει ςυγκεκριμζνεσ δράςεισ για τθν προϊκθςθ των εξωςτρεφϊν επιχειριςεων, τόςο ςτθν 
παροχι προϊόντων όςο και υπθρεςιϊν, κακϊσ οι δυνατότθτεσ που διανοίγονται για τισ ελλθνικζσ 
εταιρείεσ είναι ςθμαντικζσ. 
 
τθν Ημερίδα κα ζχετε τθν ευκαιρία να παρακολουκιςετε παρουςιάςεισ των κυριότερων οικονομιϊν 
τθσ περιοχισ και των προοπτικϊν που διανοίγονται. Θα ακολουκιςει ςυηιτθςθ μεταξφ των 
ςυμμετεχόντων και των ειςθγθτϊν. υνθμμζνο κα βρείτε το πρόγραμμα τθσ εκδιλωςθσ. 

 
Προςβλζπουμε ςτθ ςυμμετοχι ςασ, θ οποία κα προςδϊςει ιδιαίτερθ αξία ςτθν εκδιλωςθ. 

 
Παρακαλοφμε για αποςτολι δθλϊςεων ςυμμετοχισ με θλεκτρονικό μινυμα ςτθν διεφκυνςθ 
b08@mfa.gr, ενϊ για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ μπορείτε να απευκφνεςτε ςτον κ Δθμιτριο 
Πετρόπουλο (τθλ. 210- 3682764 ι ςτον κ. πφρο Δάκογλου (τθλ. 210-3682760),   

 
Με εκτίμθςθ, 

Ο Διευκυντισ 
 
 
 

Γεϊργιοσ Κουτςοδιμοσ 
Γενικόσ  φμβουλοσ ΟΕΤ Α' 

mailto:b08@mfa.gr
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ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΧΕΕΩΝ 

 
 

Ημερίδα 
«Προοπτικζσ για την Ελληνική Επιχειρηματικότητα ςτην Υποςαχάρια Αφρική» 

Υπουργείο Εξωτερικών 
Αμφιθζατρο Κρανιδιώτησ 

Ακαδημίασ 1, Αθήνα 
9 Απριλίου 2014 

 
 

Πρόγραμμα 
 
 

09:30  Προςζλευςθ –  εγγραφι 

10:00 Ειςαγωγικι ομιλία κ. Παναγιϊτθ Μίχαλου, 
Γενικοφ Γραμματζα Διεκνϊν Οικονομικϊν χζςεων 
Τπουργείου Εξωτερικϊν 

10:10 Χαιρετιςμόσ κ. ωτθρίου Μουςοφρθ, 
Προζδρου Ελλθνο – Αφρικανικοφ Επιμελθτθρίου Εμπορίου και Ανάπτυξθσ  

10:30  Παρουςίαςθ κ. Αςτερίου Χουλιάρα,  

Κακθγθτοφ Πανεπιςτθμίου Πελοποννιςου για τθν οικονομικι κατάςταςθ και 
τισ επιχειρθματικζσ προοπτικζσ ςτθν Τποςαχάρια Αφρικι. 

10:50 φντομεσ παρεμβάςεισ Πρζςβεων: 
 Αγκόλα 
 Κονγκό 
 Νιγθρία 
 Νότια Αφρικι 
 ουδάν 

 

11:50 Ερωτιςεισ – απαντιςεισ 

 
υντονιςμόσ: Πρζςβυσ κ. Μιχαιλ Χριςτίδθσ, επικεφαλισ Β’ Γενικισ Διεφκυνςθσ Διεκνϊν 

Οικονομικϊν χζςεων Τπουργείου Εξωτερικϊν 
 


