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Διοργάνωση, από πλευράς ΣΕΒ και Ελληνο-Αφρικανικού Επιμελητηρίου, 

επιχειρηματικής αποστολής και Forum στη Μοζαμβίκη (2.11.2017) 

 

   Ο Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Κουίκ πραγματοποίησε επίσκεψη στην πρωτεύουσα Μαπούτο 

της Μοζαμβίκης, ως επικεφαλής επιχειρηματικής αποστολής, την οποία διοργάνωσε ο Σύνδεσμος 

Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών-ΣΕΒ και το Ελληνο-Αφρικανικό Επιμελητήριο Εμπορίου και 

Ανάπτυξης. 

 

  Στην επιχειρηματική αποστολή συμμετείχαν δύο-2 στελέχη του ΣΕΒ (ο Εκτελεστικός 

Αντιπρόεδρος κ. Κ. Μπίτσιος και ο Σύμβουλος κ. Γ. Φιλιόπουλος) καθώς και 10 επιχειρηματίες, 

εκπροσωπώντας αντίστοιχο αριθμό εταιρειών-μελών του ΣΕΒ: 

-HALCOR S.A.(VIOHALCO GROUP) 

-UNI-PHARMA S.A. 

-AENAOS ENERGY SYSTEMS 

-METKA (MYTILINEOS GROUP) 

-HELLENIC CABLES S.A. (VIOHALCO GROUP) 

-ELVIAL S.A. 

-PHARMEX S.A. 

-TITAN S.A. 

-JOTIS S.A. 

-STEELET S.A. 

 

  Οι εν λόγω επιχειρήσεις, δραστηριοποιούνται εξαγωγικά σε ένα ευρύ φάσμα εμπορικών 

συναλλαγών που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων: ηλιακά συστήματα και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 

φαρμακευτικά προϊόντα, συμπληρώματα διατροφής και πολυβιταμίνες, προϊόντα αλουμινίου 

(κουφώματα, έτοιμες κατασκευές), προπαρασκευασμένα είδη διατροφής, δομικά υλικά, καλώδια, 

προϊόντα χαλκού, προϊόντα κατασκευαστικού τομέα. 

 

  Η διοργάνωση της επιχειρηματικής αποστολής στη Μοζαμβίκη αποτελεί υλοποίηση σχετικής 

πρότασης που είχε υποβληθεί, από πλευράς ΣΕΒ, κατά τη διάρκεια προηγηθείσας επίσκεψης του κ. 

Υφυπουργού στη χώρα (27.2.2017). Το πρόγραμμα της επίσκεψης διαμορφώθηκε ως εξής: 

 

- Πραγματοποίηση επιχειρηματικού Forum και επιχειρηματικών συναντήσεων Β2Β. 

 

Παρά τα εμπόδια και τις αντιξοότητες που αρχικά παρουσιάστηκαν (τρίωρη καθυστέρηση 

στην αεροπορική μετάβαση της Αντιπροσωπείας στο Μαπούτο), οι εργασίες του Forum και οι 

προγραμματισμένες επιχειρηματικές συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν, σχεδόν στο σύνολό 

τους, χάρις στις συντονισμένες ενέργειες και αναγκαίες οργανωτικές προσαρμογές, τις οποίες 

έφερε εις πέρας ο Επίτιμος Πρόξενος της Ελλάδας στη Μοζαμβίκη κ. Γερ. Μαρκέτος. Οι 

Έλληνες επιχειρηματίες είχαν τη δυνατότητα να κάνουν χρήσιμες επαφές και να συζητήσουν 

προοπτικές συνεργασίας με αντίστοιχους επιχειρηματίες της Μοζαμβίκης. Ο κ. Υφυπουργός 

είχε επίσης την ευκαιρία να συναντηθεί με τον κ. Lourenço Sambo, Γεν. Δ/ντή του 

Οργανισμού Προώθησης Επενδύσεων και Εξαγωγών της Μοζαμβίκης και να συζητήσουν τις 

δυνατότητες περαιτέρω προώθησης των διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων και 

επαφών. Στο πλαίσιο αυτό ο κ. Sambo ανέφερε το ενδεχόμενο, σε μελλοντική επίσκεψη του 



Υπουργού Οικονομικών της Μοζαμβίκης σε ευρωπαϊκές χώρες, να συμπεριληφθεί στο 

πρόγραμμα και επίσκεψη στην Ελλάδα. 

 
 

    Η επιχειρηματική αποστολή του ΣΕΒ και του Ελληνο-Αφρικανικού Επιμελητηρίου στη 

Μοζαμβίκη, εκτιμούμε ότι πέτυχε τους στόχους της, που ήταν μια πρώτη εκ του σύνεγγυς επαφή και 

γνωριμία με τις επικρατούσες συνθήκες αγοράς και τις εμπορικές πρακτικές στη χώρα. Ο αριθμός των 

επιχειρηματικών συναντήσεων που πραγματοποιήθηκε, τόσο από ποσοτικής αλλά κυρίως από 

ποιοτικής πλευράς, πιστεύουμε ότι θα χρησιμεύσει στους Έλληνες επιχειρηματίες ως ένας πρόσφορος 

“οδηγός” σε μελλοντικές επαφές και δραστηριότητές τους. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


