ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΜΑΔΡΙΤΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ Ο.Ε.Υ.
Μαδρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2020

ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ANAΔΥΟΜΕΝΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ICEX ΑΘΗΝΑ,
ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ICEX ΜΑΔΡΙΤΗΣ, 26.02.2020
Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου, ημερίδα διάρκειας 75 λεπτών, η οποία
διοργανώθηκε από το ομόλογο Γραφείο ΟΕΥ της Ισπανίας στην Ελλάδα -που υπάγεται στο
Ισπανικό Ινστιτούτο Εξωτερικού Εμπορίου (ICEX, ομόλογος οργανισμός του Enterprise Greece
στη χώρα μας) στην Αθήνα-, σχετικά με τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται για τις ισπανικές
επιχειρήσεις στον τομέα διαχείρισης απορριμμάτων στην Ελλάδα. Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε
στα γραφεία του ICEX στην Αθήνα και μεταδόθηκε με απευθείας σύνδεση στα γραφεία του ίδιου
οργανισμού στη Μαδρίτη, τη Βαρκελώνη, το Μπιλμπάο, το Αλικάντε και τη Σεβίλλη, την οποία
παρακολούθησαν περί τα 15-20 άτομα.
Την ημερίδα άνοιξε ο κ. Álvaro Garcia-Rosales, Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών
Υποθέσεων και επικεφαλής του Γραφείου στην Αθήνα. Ο ίδιος έκανε σύντομη αναφορά στην
κατάσταση που κυριαρχεί στη χώρα, εξηγώντας επιγραμματικά τους λόγους για τους οποίους
προσφέρονται οι ευκαιρίες στον συγκεκριμένο τομέα για τις ισπανικές επιχειρήσεις. Κατόπιν, ο
κ. Ζήσης Ιωαννίδης, Σύμβουλος του Έλληνα Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο οποίος
παρουσίασε την ελληνική πραγματικότητα στη διαχείριση των απορριμμάτων, καθώς και τα
προβλεπόμενα έργα που αναμένονται να υλοποιηθούν. Στη συνέχεια, η κα Νίκη Δάνδολου,
Ειδική Γραμματέας για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ταμείο Συνοχής και
το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο, στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, περιέγραψε τις
χρηματοδοτήσεις που προσφέρονται για τη διαχείριση των απορριμμάτων στην Ελλάδα.
Έπειτα, παρουσιάστηκε η κατάσταση στην Περιφέρεια της Αττικής από την κα Ματίνα Μαρνέρη,
τόσο για το παρόν όσο και για τα μελλοντικά σχέδια της πρωτεύουσας της χώρας. Ακολούθησε
παρουσίαση από εκπρόσωπο της εταιρίας Mesogeos S.A., προς ενημέρωση των Ισπανών
επιχειρηματιών και τυχόν ανάπτυξη συνεργασιών μαζί τους.
Στο τέλος της ημερίδας, η κα. Veruska de Prado, υπεύθυνη για τον εν λόγω κλάδο από πλευράς
ICEX, έλαβε το λόγο, από τα γραφεία της Μαδρίτης, αναφερόμενη στο ότι η Ελλάδα παρέχει
εξαιρετικές ευκαιρίες για τις ισπανικές επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα, τόνισε ότι το Ινστιτούτο
παρακολουθεί το συγκεκριμένο ζήτημα από το 2016 και θεωρεί ότι αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή
για τους Ισπανούς να εισέλθουν στην αγορά. Ταυτόχρονα, έχει ήδη επιτευχθεί συνεργασία
μεταξύ επιχειρήσεων καθώς και πανεπιστημίων, ενώ τόνισε ότι η είσοδος στη συγκεκριμένη
αγορά εκτιμάται εύκολη. Σημείωσε ότι η συγκεκριμένη ημερίδα έγινε με σκοπό την καταρχήν
παρουσίαση της κατάστασης στους Ισπανούς ενδιαφερόμενους και για οποιαδήποτε επιπλέον
πληροφορία θα πρέπει να απευθυνθούν στο γραφείο της Αθήνας αλλά και στο ίδιο το ICEX στην
Ισπανία.
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