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Ενότητες 

1. Σκοπός του Επιμελητηρίου  

2. Εκδηλώσεις  - Δραστηριότητες 

 

1.  Σκοπός Επιμελητηρίου   

 Σκοπός του Ελληνο- Αφρικανικού Επιμελητηρίου  Εμπορίου & Ανάπτυξης  

είναι η ισχυροποίηση των οικονομικών, εμπορικών, τουριστικών και 

πολιτιστικών σχέσεων ανάμεσα στην Ελλάδα και τις Αφρικανικές Χώρες.*   

   Το Επιμελητήριο :  

 Συγκεντρώνει πληροφορίες γύρω από τις εξελίξεις στους εμπορικούς, 

οικονομικούς, τουριστικούς και πολιτιστικούς τομείς είτε των 

Αφρικανικών χωρών, είτε της Ελλάδας και παρέχει  αυτές τις 

πληροφορίες με έντυπα ή ηλεκτρονικά μέσα.   

 Διοργανώνει συναντήσεις, συμπόσια, συνδιασκέψεις, και κάθε είδους 

Επαφές  που αφορούν στη δημιουργία εμπορικών και άλλων δεσμών 

μεταξύ της Ελλάδας και των Αφρικανικών χωρών, καθώς και συνεδρία, 

πολυμερών και διμερών συναντήσεων μεταξύ Ελλήνων και Αφρικανών  

του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, διευκολύνοντας επαφές, ανταλλαγές 

πληροφοριών και διαπραγματεύσεις.  

 Διοργανώνει  εκδηλώσεις υπό την αιγίδα του Επιμελητηρίου & προβολή 

της  εκδήλωσης μέσω της ιστοσελίδας και άλλων μέσων. 
                                                           
* Το Επιμελητήριο ιδρύθηκε το 1999 με πρωτοβουλία της κας  Ελένης Βάσσου, Επιτίμου Προξένου 

Μαυρικίου και του κ. Σωτήρη Μουσούρη,  τέως Αναπληρωτή Γραμματέα του ΟΗΕ, με την ενθάρρυνση του 
τότε πρέσβη Ν. Αφρικής 

Τα 21 μέλη του Δ.Σ.  είναι κυρίως επιχειρηματίες με σημαντική δραστηριότητα στην Αφρική και Επίτιμοι  
Πρόξενοι  Αφρικανικών Χωρών.  
 
Το Δ.Σ. απαρτίζεται από :   
Πρόεδρος : Σ. Μουσούρης, Αντιπρόεδροι: Ι. Παγίδας, Ν. Σούτος,  Β. Τακάς, Ε. Ιωαννίδης,  Γεν., Γραμματεύς : 
Δ. Μανιατάκης,  Μέλη: Αικ. Αρμενάκη, Η. Αντωνακάκης, Ι. Βασαρδάνης, Α. Διαμαντέας, Α. Ηλιάδης, Ε. 
Καμάρης, Α. Λυχναράς, Χ. Λαμπρίδης, Ν. Μανδράς, Β. Πανταζοπουλου, Ν. Πολυχρονίου, Γ. Σαμααν, Σ. 
Σταυρακάκης, Ν. Τam.  Επίτιμη Αντιπρόεδρος: Ε. Βάσσου    

 Το  Επιμελητήριο  επί μια δεκαετία έως το 2012 υπήρξε μέλος του ΕBCAM (European Business Council   for 
Africa and the Mediterranean)  με έδρα τις Βρυξέλλες και μέλη  Επιμελητήρια κρατών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης που απασχολούνται με την Αφρική.   

 Στις 31 Δεκεμβρίου 2015 το Ελληνο- Aφρικανικό Επιμελητήριο αριθμούσε 165 μέλη (99 Νομικά Πρόσωπα 
και 66 Φυσικά Πρόσωπα). Οι πόροι του Επιμελητηρίου προέρχονται από τις συνδρομές των μελών του.  
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 Προωθεί  και διαμεσολαβεί για τη σύναψη επιχειρηματικών σχέσεων 

μεταξύ προσώπων, επιχειρήσεων και ενδιαφερομένων φορέων, 

οργανισμών, οργανώσεων, ιδρυμάτων και επιχειρήσεων της Ελλάδας και 

των Αφρικανικών χωρών και διατήρηση και καλλιέργεια της περαιτέρω 

ανάπτυξης των σχέσεων αυτών. 

 Προωθεί ελληνικά προϊόντα στις Αφρικανικές χώρες. 

  Συμβάλει σε κυβερνητικές πρωτοβουλίες σύναψης και ενίσχυσης 

Ελληνο- Αφρικανικών οικονομικών σχέσεων, με έρευνες, πληροφορίες, 

μεθόδους και  εντοπισμό ενδιαφερομένων επιχειρηματιών. 

 Διοργανώνει επιχειρηματικές αποστολές. 

 Παρέχει συμβουλές στα μέλη του για προκαταρκτικούς τρόπους 

άντλησης πληροφοριών για την αγορά, θεσμούς και συνθήκες, 

υποδεικνύοντας τοπικούς φορείς εμπιστοσύνης και διευκολύνοντας με 

διάφορους άλλους τρόπους την είσοδο σε αγορές επιλεγμένων, βάσει 

πολιτικών, οικονομικών και θεσμικών κριτηρίων, χωρών της Αφρικής.  

 

2. Εκδηλώσεις – Δραστηριότητες 

Το Επιμελητήριο,  από την ίδρυση του το 1999,  οργάνωσε  μια σειρά 

εκδηλώσεων και ανέλαβε πρωτοβουλίες για την ενίσχυση των επιχειρηματικών 

σχέσεων Ελλάδας και Αφρικής,  ιδιαιτέρα της Υποσαχάριας. Μεταξύ των κυρίων 

εκδηλώσεων (1999- 2008) : 

 Ημερίδες  σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών στο Αμφιθέατρο 

Κρανιδιώτη,  με την παρουσία και συμμετοχή πρέσβεων και 

επιχειρηματιών Αφρικανικών χωρών.  

 Διήμερο Συνέδριο Αfrica Day (Αφρική και Ελλάδα, Προοπτικές 

Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης)   στο Ζάππειο Μέγαρο με την 

παρουσία της Υπουργού Εξωτερικών, επτά Υπουργών Αφρικανικών 

χωρών και κορυφαίων Ελλήνων επιχειρηματιών.   

 Γεύματα  με Υφυπουργούς Εξωτερικών, αρμόδιων για διεθνείς 

οικονομικές σχέσεις, ( κ.κ. Πέτρο Δούκα,  Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη και  

Σπύρο Κουβέλη) οι οποίοι απευθύνθηκαν σε Έλληνες Επιχειρηματίες και 

mailto:info@helafrican-chamber.gr


 

Παπαδιαμαντοπούλου 2, 115 28 Αθήνα  τηλ.: (+30) 210 7297711  φαξ: (+30) 210 7297733 

2, Papadiamantopoulou str., 115 28 Athens, Greece  tel.: (+30) 210 7297711  fax : (+30) 7297733 

e–mail: info@helafrican-chamber.gr  web: www.helafrican-chamber.gr 

 

πρέσβεις Αφρικανικών χώρων για τις οικονομικές σχέσεις Ελλάδας 

Αφρικής.  

 Οργάνωση συναντήσεων Αφρικανών αξιωματούχων με μέλη του 

Επιμελητηρίου, με την ευκαιρία επισκέψεων στην Αθήνα  διπλωματών, 

κυβερνητικών επισήμων και επιχειρηματιών. Ανταλλαγές πληροφοριών 

για επενδύσεις και εμπόριο.  

 Με την ευκαιρία της αναλήψεως της προεδρίας του European Business 

Council for Africa  ( EBCAM) από τον Πρόεδρο του Ελληνο- Αφρικανικού 

Επιμελητήριου κ. Σ. Μουσούρη το έτος 2009  και την διεξαγωγή του 

Διοικητικού Συμβούλιου του  EBCAM στην Αθήνα, οργανώθηκε σειρά 

εκδηλώσεων με την συμμετοχή προσωπικοτήτων από τον πολιτικό, 

επιχειρηματικό, ακαδημαϊκό και δημοσιογραφικό κόσμο της χώρας και 

της λοιπής Ευρώπης.  

 Στην τριετία 2009-2012 οργανώθηκαν Africa Days στο Υπουργείο 

Εξωτερικών, στο ΕΒΕΑ, στο ΣΕΒ και στο ΕΒΕΘ. Παρουσιάσεις συνθηκών 

και προοπτικών επιλεγμένων αφρικανικών χωρών.  

 Το Επιμελητήριο μετείχε με δικό του περίπτερο στην Δ.Ε.Θ. από  το 2010  

μέχρι και το 2013  όπου συστέγασε χώρες της Υποσαχάριας Αφρικής.  

 

Την τελευταία τριετία 2012-2015 το Επιμελητήριο συνέχισε επίσημες 

συναντήσεις με Πρέσβεις και Εκπροσώπους διαφόρων Αφρικανικών 

Χωρών και μεταξύ άλλων οργανώθηκαν οι κάτωθι εκδηλώσεις:  

 Africa Open Forum: «Διερεύνηση των Δυνατοτήτων και των 

Προοπτικών Ένταξης των Αφρικανών Μεταναστών στην Ελληνική 

Κοινωνία Υποδοχής » σε συνεργασία   Πανεπιστήμια Πελοποννήσου και 

Χαροκόπειου.  

 Εκδήλωση του Ελληνο-Αφρικανικού υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της 

Νιγηρίας με θέμα το επενδυτικό προφίλ της χώρας.  

 Ημερίδα: «Επενδυτικές Ευκαιρίες και Προοπτικές για Έλληνες 

Επιχειρηματίες στην Νιγηρία» στην Θεσσαλονίκη  

 Σεμινάριο «Επιχειρηματικές Εμπειρίες και Προοπτικές στην Αφρική 

σήμερα: Νέοι Έλληνες στην Νέα Αφρική»  
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 Παρουσίαση με θέμα «Ασφάλιση Εξαγωγικών Πιστώσεων»  

 Συμμετοχή στο Forum Ανάπτυξης  2013 «Ελληνική Οικονομία  και 

Bricks» στην Πάτρα &  Εκδήλωση  «Περιφερειακή Ανάπτυξη & Κοινωνική 

Επιχειρηματικότητα» στην Καλαμάτα  

 1η Επενδυτική & Επιχειρηματική Αποστολή  στην Κένυα  (σε 

συνεργασία με το Επίτιμο Προξενείο της ΚΕΝΥΑΣ και άλλους  φορείς) .  

 Ημερίδα: “Υποστήριξη και Προώθηση των Επενδύσεων  στον Ενεργειακό 

Τομέα στην Αφρική»  

 Εκδήλωση Τιμής Μνήμης στον Νέλσον Μαντέλα   

 Συνέδριο  «ΕΠΙΜΕΛΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΝ 2014»  

 Ημερίδα: « Legal environment and business opportunities in Africa. 

Protection of Greek investments in Africa». 

 Ημερίδα  «Ελληνική  Επιχειρηματικότητα στην Υπο-Σαχάρια Αφρική»   

 Ημερίδα για τις αναδυόμενες αγορές της Υποσαχάριας Αφρικής  σε 

συνεργασία με το ΣΕΒ και ΕΒΕΘ, στην Αθήνα & Θεσσαλονίκη  

 Επιχειρηματική Αποστολή στην Αιθιοπία  (σε συνεργασία με το  

Επίτιμο Προξενείο Αιθιοπίας) 

 1ο Νetworking Mελών  (  επαφές και παρουσιάσεις εμπειριών) 

 Επενδυτική & Επιχειρηματική Αποστολή  στην Νιγηρία (σε 

συνεργασία με την Πρεσβεία της Νιγηρίας) 

 2ο Νetworking Mελών (παρουσίαση εμπειριών προοπτικών από μέλη  

που δραστηριοποιούνται στην Αφρική)  

  Συνεργασίες με Άτομα-Συνδέσμους στην Αφρική  

 To Eπιμελητήριο συνεργάζεται με άτομα- συνδέσμους σε:  

Αιθιοπία, Αίγυπτο, Γκάνα, Καμερούν, Κένυα, Μαδαγασκάρη, Μπουρούντι, 

Μποτσουάνα, Νιγηρία, Ν. Αφρική, Τανζανία.    

  Η  Ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου είναι info@helafrican-chamber.gr.   
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