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ΘΕΜΑ: 

 

Επιχειρηματική Αποστολή και Συνέδριο στην Βοσνία & Ερζεγοβίνη υπό τον 

Υφυπουργό Εξωτερικών κ. Δ. Μάρδα (Σεράγεβο, 16-17 Μαρτίου 2016). 

  

Στο πλαίσιο ανάπτυξης των διμερών οικονομικών σχέσεων της χώρας μας και της 

ενίσχυσης της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων, συναντώνται στο Σεράγεβο μεταξύ 

16-17 Μαρτίου 2016, οι Συμπρόεδροι της Μεικτής Διϋπουργικής Επιτροπής Οικονομικής και 

Τεχνολογικής Συνεργασίας Ελλάδος-Βοσνίας και Ερζεγοβίνης. Ο επικεφαλής της Ελληνικής 

Αποστολής, Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Δημήτρης Μάρδας, θα ηγηθεί Επιχειρηματικής 

Αποστολής από τους κλάδους της οικονομίας που παρουσιάζουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, 

μεταξύ των οποίων και ο κλάδος των κατασκευών και δομικών υλικών. Ο κλάδος των 

κατασκευών στην ΒκΕ, ο οποίος έχει ωφεληθεί σημαντικά την τελευταία δεκαετία από μεγάλης 

κλίμακας δημόσια έργα υποδομών και από την ολοένα μεγαλύτερη συμμετοχή και εμπλοκή 

διεθνών αναπτυξιακών / χρηματοδοτικών οργανισμών, αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους 

τομείς οικονομικής δραστηριότητας. Η προτεραιότητα δίδεται σε μεγάλης κλίμακας 

κατασκευαστικά έργα (π.χ. αυτοκινητόδρομοι, σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής, σιδηροδρομικό 

δίκτυο, υποδομές ενέργειας, υδροηλεκτρικά έργα κλπ.), αλλά και σημαντικά ιδιωτικά έργα (π.χ. 

κατασκευή εμπορικών, αστικών και τουριστικών ακινήτων). 

Στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης της Ελληνικής Αποστολής στην ΒκΕ, θα 

διοργανωθεί Επιχειρηματικό Συνέδριο και θα προγραμματισθούν στοχευμένες συναντήσεις 

(Β2Β) Ελλήνων και Βοσνίων επιχειρηματιών. Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών 

Υποθέσεων στο Σεράγεβο δύναται επιπλέον να προγραμματίσει συναντήσεις με εκπροσώπους 

κρατικών φορέων, ή δημοσίων επιχειρήσεων που εμπλέκονται σε ζητήματα υποδομών, 

εκπροσώπους διεθνών οργανισμών που υποστηρίζουν χρηματοδοτικά έργα, κλπ.  

Σε περίπτωση ενδιαφέροντος, παρακαλούμε να επιστρέψετε συμπληρωμένη την 

συνημμένη αίτηση συμμετοχής στην ηλεκτρονική διεύθυνση sbb@mfa.gr μέχρι και την 26η 

Φεβρουαρίου 2016. Λεπτομέρειες για το Επιχειρηματικό Συνέδριο και τις επιχειρηματικές 

συναντήσεις θα αποσταλούν στις επιχειρήσεις που θα δηλώσουν συμμετοχή. Παραμένουμε στη 

διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις. 
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