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Ενότητες 
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3. Εκδηλώσεις  - Δραστηριότητες  

4. Συνδιοργανώσεις   

5. Άλλες Δράσεις  

 

1. Κατάσταση Μελών  

 

Στις 31 Δεκεμβρίου 2018 το Ελληνο- Aφρικανικό Επιμελητήριο αριθμούσε 213 μέλη 

(133 Νομικά Πρόσωπα και 80 Φυσικά Πρόσωπα). 

 

Με στοχοποιημένη και έντονη προσπάθεια που έγινε σε επίπεδο προσέλκυσης και 

εγγραφής νέων μελών, ο συνολικός αριθμός των μελών του Επιμελητηρίου για το 

2018 αυξήθηκε με 15 νέα μέλη. 

 
2. Σκοπός Επιμελητηρίου και Οργάνωση  

2.α. Σκοπός 

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:  

 Προάγει την ανάπτυξη ελληνικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην Αφρική και 

ενθαρρύνει την σύναψη αμοιβαία επωφελών διακρατικών και ιδιωτικών συμφωνιών 

μεταξύ ελληνικών και αφρικανικών φορέων.  

 Αναδεικνύει θέματα που προάγουν την ανάπτυξη αφρικανικών χωρών, 

δημοσιοποιώντας επιτεύγματα, προβλήματα και επιδιώξεις τους, κυρίως στον 

οικονομικό τομέα.  

 Συγκεντρώνει και παρέχει πληροφορίες και αναλύσεις στα μέλη του σχετικά με τις 

πολιτικοοικονομικές συνθήκες και εξελίξεις σε σημαντικούς τομείς της οικονομίας, με 

το επενδυτικό κλίμα και με τις επιχειρηματικές ευκαιρίες σε επιλεγμένες χώρες κυρίως 

της Υποσαχάριας Αφρικής.  
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 Συνδράμει, ιδιαιτέρα μικρομεσαίες, επιχειρήσεις στην αναζήτηση εμπορικών και 

επενδυτικών ευκαιριών αφρικανικών αγορών μεσω διοχέτευσης στα μέλη του 

εξειδικευμένων πληροφοριών, προκηρύξεων, δικτύου επαφών και επιχειρηματικών 

συμβούλων. 

 Συμβουλεύει και διευκολύνει αφρικανικές επιχειρηματικές δραστηριότητες στην 

Ελλάδα.  

 Διοργανώνει ενημερωτικές Ημερίδες για την Αφρική ή για μεμονωμένα κράτη, 

συνέδρια, σεμινάρια, εκθέσεις και συναντήσεις με στελέχη της κυβερνητικής και 

επιχειρηματικής ηγεσίας αφρικανικών χωρών, ενισχύοντας δίκτυα επαφών που 

προωθούν τους οικονομικούς δεσμούς Ελλάδος-Αφρικής.  

 Προωθεί και διοργανώνει επιχειρηματικές αποστολές σε χώρες της Αφρικής  και 

διαμεσολαβεί για την σύναψη επιχειρηματικών σχέσεων με εντοπισμό 

ενδιαφερομένων μερών και επίλυση διαφορών.  

 Συνεργάζεται με αφρικανικές και ελληνικές διπλωματικές αρχές, με ευρωπαϊκά 

επιμελητήρια και οργανώσεις που αφορούν την Αφρική και συμμετέχει σε σχετικά 

ευρωπαϊκά προγράμματα.  

 

2β. Οργάνωση  

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των μελών  και την επίτευξη των στόχων του 

Επιμελητήριου λειτουργεί Γραμματεία, σε μόνιμη βάση. Η Γραμματεία παρέχει τις 

υπηρεσίες της πέντε ημέρες την εβδομάδα και ώρες  10.00-16.00. 

 

3. Εκδηλώσεις – Δραστηριότητες 

Το έτος 2018  το Επιμελητήριο  μέσω μιας σειράς επιτυχημένων εκδηλώσεων, ημερίδων 

και επιχειρηματικών αποστολών, συνέχισε με αμείωτη ένταση τις προσπάθειές του για 

την ενημέρωση  και την προώθηση σχέσεων του Επιχειρηματικού κόσμου με την Αφρική 

καθώς και την επικοινωνία μεταξύ των μελών του. Οι εκδηλώσεις αυτές  είχαν γενικότερη 

επιτυχία και θετική ανταπόκριση από τα μέλη του.  

  Το Επιμελητήριο επίσης πραγματοποίησε επίσημες συναντήσεις με Πρέσβεις και 

Εκπροσώπους διαφόρων Αφρικανικών Χωρών.  
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3.α.  Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας 2018 

Στην επίσημη κατοικία του Πρέσβη της Ν. Αφρικής,  με την παρουσία μελών του και πολλών 

προσκεκλημένων, έγινε  την Τετάρτη 24 Ιανουαρίου 2018,  η κοπή της πρωτοχρονιάτικης 

πίτας του Ελληνο-Αφρικανικού Επιμελητηρίου. Το φλουρί κέρδισε ο κ. Ιωάννης Πατσιαβός,  

Σύμβουλος  του  Ελληνο- Γερμανικού Εμπορικού  και Βιομηχανικού  Επιμελητήριου, στον 

οποίο όλοι ευχήθηκαν «καλή τύχη» για τη νέα χρονιά. 

Τους προσκεκλημένους καλωσόρισε ο Πρόεδρος κ. Σωτήρης Μουσούρης και αφού 

ευχαρίστησε τον Πρέσβη της Ν. Αφρικής Mr. Marthinus Van Schalkwyk για την θερμή 

υποδοχή και την εξαίρετη φιλοξενία του, επισήμανε τον ρόλο του Επιμελητηρίου στην 

ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και xωρών της Αφρικής. Το Επιμελητήριο σήμερα 

αριθμεί 180 μέλη και επιτελεί και συμβουλευτικό ρόλο για την διαμόρφωση της  πολιτικής 

της  εξωστρέφειας  του Υπουργείου Εξωτερικών προς την Αφρική και συγχρόνως διατηρεί 

επαφές με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο  Επιμελητηρίων που ασχολούνται με την Αφρική.  

Αναφερόμενος στις εξελίξεις στην Αφρικανική Ήπειρο σημείωσε,  ότι η επιλογή του Cyril 

Ramaphosa, ως υποψηφίου διαδόχου του Πρόεδρου της Νότιου Αφρικής,  αποτελεί ιδιαίτερο 

ευνοϊκό γεγονός το οποίο θα ενισχύσει τον ηγετικό ρόλο της Νοτίου  Αφρικής στον 

εκδημοκρατισμό της Ηπείρου που  προήγαγαν ο Νelson Mandela   και ο διάδοχος του  Thabo 

Mbeki. Επίσης η εκλογή του Πρόεδρου της Ρουάντα  Paul Kagame ως Πρoέδρου της 

Συνέλευσης της Αφρικανικής Ένωσης  αναμένεται να προωθήσει θετικές μεταρρυθμίσεις 

τόσο στον Οργανισμό όσο και στην Αφρική γενικότερα. Ο κ.  Μουσούρης υπογράμμισε επίσης 

μια από τις δραστηριότητες του Επιμελητηρίου δηλαδή την επιτυχημένη επιχειρηματική 

αποστολή που οργανώθηκε τον Νοέμβριο του  2017 με την συμμετοχή 12  ελληνικών 

επιχειρήσεων   σε συνεργασία με το ΣΕΒ σε τρεις χώρες της Αφρικής (Ν. Αφρική, 

Μποτσουάνα και Μοζαμβίκη) με επικεφαλής τον  Υφυπουργό Εξωτερικών.  

Από την πλευρά του, ο Πρέσβης της Ν. Αφρικής κ. Van Schalkwyk καλωσόρισε τον κ. 

Μουσούρη και τα μέλη του Ελληνο-Αφρικανικού Επιμελητηρίου, ευχαρίστησε για την 

ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας και τόνισε ότι η Ν. Αφρική προσφέρει επιχειρηματικές 

ευκαιρίες για όσους ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν στην χώρα του. Ενημέρωσε 

επίσης τους προσκεκλημένους   τους  για τις τελευταίες θετικές πολιτικές και οικονομικές 

εξελίξεις στην Ν. Αφρική.  Κλείνοντας ευχήθηκε μια καλή και δημιουργική χρονιά. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Kagame
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Στην εκδήλωση παρευρέθησαν, μεταξύ άλλων, ο Πρέσβης της Τυνήσιας Dr. Lassaaad M’ Hirsi,   

ο Επίτιμος Πρόξενος της Ν. Αφρικής στην Θεσσαλονίκη και Αντιπρόεδρος του Ελληνο-

Αφρικανικού Επιμελητήριου κ. Βασίλης Τακάς, ο Γενικός Γραμματέας κ. Δημήτρης 

Μανιατάκης, μέλη του Επιμελητηρίου και του Διοικητικού Συμβουλίου του, Eπίτιμοι Πρόξενοι 

Αφρικανικών χωρών, η κα Λούκα Κατσέλη τ. Υπουργός Εθνικής Οικονομίας,  o κ.  Νίκος  

Βασιλείου,  υπεύθυνος Διεύθυνσης Διεθνών Εμπορικών Σχέσεων του Ε.Β.Ε.Α, o κος Δημήτρης 

Χαλεπίδης, Σύμβουλος Ο.Ε.Υ. από την Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού του Υπουργείο 

Εξωτερικών,   εκπρόσωποι από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Τουρισμού και πολλοί 

επιχειρηματίες. 

3.β.  Σεμινάριο «Οι αγορές της Αφρικανικής Ηπείρου,  Πρόσφορο έδαφος για τις 

ελληνικές εξαγωγές και επενδύσεις» 

Tο σεμινάριο για εξαγωγές στην Αφρική που οργάνωσε το Ελληνο-Αφρικανικό Επιμελητήριο 

στις 24 Απριλίου 2018, σημείωσε μεγάλη επιτυχία. Πενήντα (50) στελέχη επιχειρήσεων, 

Επίτιμοι Πρόξενοι και εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών παρακολούθησαν ενεργά το 

σεμινάριο με θέμα  «Οι αγορές της Αφρικανικής Ηπείρου,  Πρόσφορο έδαφος για τις 

ελληνικές εξαγωγές και επενδύσεις» που πραγματοποιήθηκε στο φιλόξενο χώρο του  

Ιωνικού Κέντρου, Λυσίου 11, στην Πλάκα.   

 

 Ο Πρόεδρος κ. Σωτήρης  Μουσούρης καλωσόρισε τους παρισταμένους και ανέδειξε την 

μεγάλη σημασία των εξαγωγών στην εξωστρέφεια των επιχειρήσεων και στην αντιμετώπιση 

των προβλημάτων της ελληνικής οικονομίας.. Αναφέρθηκε και στους σκοπούς και την 

δραστηριότητα του Επιμελητηρίου μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και η ενότητα στην  

ιστοσελίδα του Επιμελητήριου «Αφρική με μια ματιά» (www.helafrican-chamber.gr)  που 

παρέχει χρήσιμα στοιχεία σχετικά με μακροοικονομικά και μικροοικονομικά δεδομένα για 

όσους θέλουν να διερευνήσουν επιχειρηματικές ευκαιρίες στην Αφρική. 

 

Στην κύρια ενότητα του σεμιναρίου ο κ. Ιωάννης Κουρκουτάς,  Διευθυντής Ανάπτυξης 

για την Αφρική της εταιρείας  Οlympia  Electronics S.A. ανέφερε ότι «οποίος 

παρακολουθεί έστω και στοιχειωδώς τα διεθνή εμπορικά και επιχειρηματικά δρώμενα, έχει 

αναρωτηθεί πολλές φορές γιατί όλες οι μεγάλες οικονομίες έχουν στρέψει την προσοχή τους 

στην Αφρική, και ιδιαίτερα στην Υποσαχάρια Αφρική. Έχουν αντιληφθεί πλέον,   ότι ο δυτικός 

http://www.helafrican-chamber.gr/


 
 

Σελ. 6 

κόσμος έχει φτάσει σε ένα τέλμα αναφορικά με τις δυνατότητες κατανάλωσης και σε 

συνδυασμό με την παγκόσμια οικονομική κρίση και την ραγδαία αύξηση της μεσαίας τάξης 

στην Αφρική, οφείλουν στον επαγγελματισμό τους να αρχίσουν να οραματίζονται την 

βιωσιμότητα και ανάπτυξη των εταιριών τους τις επόμενες δεκαετίες». 

 

Ο κ. Ι. Κουρκουτάς επικεντρώθηκε στην ανάλυση όλων των πτυχών του  μάρκετινγκ στην 

Αφρική, μεταξύ των οποίων, στην απόκτηση γνώσης αγοράς εξαγωγής, στον σχεδιασμό 

δικτύων διανομής,  τους στόχους και την πολιτική τιμολόγησης,  τους στόχους και την  

στρατηγική προώθησης  και τα Logistics και απάντηση σε σχόλια και ερωτήσεις των 

παρευρισκομένων.   

 

Στην δεύτερη ενότητα που συντόνισε ο δικηγόρος και μέλος Διοικητικού Συμβουλίου του 

Ελληνο-Αφρικανικού  Επιμελητηρίου κ. Γιάννης Βασαρδάνης, με ομιλητές τους κ.κ., Tερίνα 

Αρμενάκη, Επίτιμη Πρόξενο Αιθιοπίας, Rose Chizi, Eπίτιμη Πρόξενο της Ζάμπια,  Ευάγγελο 

Καμάρη, Διευθυντή  Ανάπτυξης για την Αφρικανική Αγορά της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ A.E.,  Βασίλη 

Τραυλό, Δ/ντή Ανάπτυξης Τραπεζικής & Οικονομικών  της  INTRASOFT International,   Νίκο 

Μανδρά, Διευθύνων Σύμβουλο της SOFMAN S.A. και  Μαυρίδη Αντώνη, Μέλος Δ.Σ του  

Ελληνο - Αφρικανικού Επιμελητηρίου,  οι οποίοι κατάθεσαν την δική τους εμπειρία και 

απάντησαν σε ερωτήσεις των συμμετεχόντων σχετικά με το επιχειρείν στις χώρες της 

Αφρικής.  

 

Κλείνοντας το σεμινάριο ο Πρόεδρος του Ελληνο-Αφρικανικού Επιμελητηρίου κ. Σωτήρης 

Μουσούρης ευχαρίστησε  τους ομιλητές και τους  παρευρισκόμενους και εξέφρασε την 

πεποίθηση του ότι το σεμινάριο  που διοργανώθηκε  είναι πολύ χρήσιμο στους 

επιχειρηματίες δίνοντας έναυσμα  στην αναζήτηση νέων αγορών, συνεργασιών και 

συμπράξεων και ότι η Υποσαχάρια  Αφρική μπορεί να αποτελέσει πρόσφορη διέξοδο για τις 

εξαγωγές προϊόντων και υπηρεσιών.  

Στην δεξίωση που ακολούθησε οι  συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία για κατ’ ιδίαν 

ενημέρωση και συζητήσεις με τους προσκεκλημένους ομιλητές. 
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3.γ. Εκδήλωση με θέμα «Εξαγωγές και Επενδύσεις στη Νότιο Αφρική» 

 

Η Πρεσβεία της Νοτίου Αφρικής σε συνεργασία με το Ελληνο-Αφρικανικό Επιμελητήριο, το 

Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο 

Θεσσαλονίκης, τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος και τον Σύνδεσμο Εξαγωγέων 

Βορείου Ελλάδος πραγματοποίησαν χθες, Τρίτη 8 Μαΐου 2018 στην αίθουσα εκδηλώσεων 

του ΕΒΕΘ εκδήλωση με θέμα: «Εξαγωγές και Επενδύσεις στη Νότιο Αφρική» 

Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η ενημέρωση της επιχειρηματικής κοινότητας για την πορεία 

της οικονομίας της Νοτίου Αφρικής, το επιχειρηματικό περιβάλλον, και τις εμπορικές και 

επενδυτικές ευκαιρίες που προσφέρει η χώρα.  

Ομιλητές της εκδήλωσης, ήταν η Α.Ε. Πρέσβης της Νοτίου Αφρικής στην Ελλάδα κ. 

Marthinus Van Schalkwyk, ο Επίτιμος Γενικός Πρόξενος της Νοτίου Αφρικής στη 

Θεσσαλονίκη κ. Βασίλης Τακάς και ο κ. Αντώνης Μαυρίδης, Σύμβουλος της Πρεσβείας.  

Στη διάρκεια της εκδήλωσης τονίστηκαν τα σημαντικά πλεονεκτήματα του επιχειρείν στην 

αφρικανική ήπειρο και ιδιαίτερα στην Νότιο Αφρική.  

Η Αφρική είναι σήμερα: 

1. Η γρηγορότερα αναπτυσσόμενη περιοχή στον κόσμο 

2. Η λιγότερο κορεσμένη αγορά 

3. Το επίπεδο ανάπτυξης της επιτρέπει τα ελληνικά προϊόντα και υπηρεσίες να είναι 

ανταγωνιστικά 

4. Έχει μεγάλο καταναλωτικό και εργατικό δυναμικό 

5. Οι συρράξεις και οι πόλεμοι είναι παρελθόν, οι χώρες ακολουθούν πορεία εκδημοκρατισμού 

6. Έχει τεράστιες ανάγκες σε όλους τους τομείς, προϊόντα και υπηρεσίες: Υποδομές, Ενέργεια, 

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αγροδιατροφή, εξόρυξη ορυκτών, τουρισμό, υγεία, 

εκπαίδευση, τηλεφωνία, μηχανογράφηση κ.λπ. 

Η Νότιος Αφρική σήμερα: 

1. Η Νότιος Αφρική είναι η πιο αναπτυγμένη χώρα της Αφρικής και η μεγαλύτερη οικονομία και 

αγορά της Αφρικής. Έχει ένα ευρωπαϊκού επιπέδου χώρας θεσμικό περιβάλλον που 

υποστηρίζει την επιχειρηματικότητα. Μεγάλη και σύγχρονή αγορά. Έχει χαμηλή πραγματική 

φορολογία, καλές υποδομές, πολιτική και μακροοικονομική σταθερότητα, οργανωμένες 

υπηρεσίες , άρτιο συγκοινωνιακό και τηλεπικοινωνιακό δίκτυο , σύγχρονο και οργανωμένο 

χρηματοοικονομικό σύστημα. Έχει Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου και αποφυγής διπλής 
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φορολογίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα, πανεπιστήμια, επιστημονικά 

ινστιτούτα, νοσοκομεία, shopping centers κ.λπ.. 

Μαζί με την Ρωσία, την Κίνα, την Ινδία και την Βραζιλία αποτελούν την ομάδα των BRICS.  

2. Η Νότιος Αφρική είναι μια μεγάλη δημοκρατική χώρα με ελεύθερη οικονομία και αγορά 55 

Εκατομμυρίων ανθρώπων, πολυφυλετική , πολυπολιτισμική, πολυθρησκευτική με μεγάλη 

ποικιλία κλιματικών ζωνών στην οποία μπορούν να τοποθετηθούν προϊόντα, υπηρεσίες και 

επενδύσεις που θα απευθύνονται σε μία ή περισσότερες από αυτές τις διαφορετικές ομάδες 

και αγορές 

3. Η Νότιος Αφρική συνορεύει με χώρες που προσβλέπουν σ ’αυτήν για την περαιτέρω 

οικονομική ανάπτυξη τους και προμηθεύονται από αυτήν μεγάλο αριθμό προϊόντων. Αν 

λοιπόν στην αγορά της Νοτίου  Αφρικής που ήδη αριθμεί 55 εκ. κατοίκους προσθέσουμε τις 

αγορές της Μοζαμβίκης της Ζιμπάμπουε, της Μποτσουάνα, της Ναμίμπια, της Αγκόλα, της 

Ζάμπια, του Μαλάουι, της Τανζανίας και άλλων, δημιουργείται μία αγορά που ξεπερνά τα 200 

εκ. ανθρώπους στην οποία απευθύνεται όποιος εξάγει ή επενδύει στη Νότιο Αφρική. 

4. Η Νότιος Αφρική είναι χώρα που χρησιμοποιείται από ξένους εξαγωγείς και επενδυτές σαν 

βάση για την ανάπτυξη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους στην Αφρικανική 

Ήπειρο. Περίπου όπως ήταν η Ελλάδα τις δεκαετίες του 1990 και 2000 για την οικονομική 

διείσδυση στα Βαλκάνια. 

Εξάλλου οι μεγαλύτερες επενδύσεις ως σήμερα στην Αφρική σε τομείς όπως ορυχεία, 

ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, βιομηχανία και τουρισμό έχουν γίνει από Νότιο-Αφρικάνικες 

εταιρείες. 

5. Για τον Έλληνα ενδιαφερόμενο η αγορά της Νοτίου Αφρικής είναι ιδιαίτερα προσπελάσιμη 

διότι η Ελληνική ομογένεια αριθμεί περίπου 45 χιλ. άτομα, τα περισσότερα των οποίων είναι 

επιχειρηματίες που έχουν μία ιστορία δύο ή τριών γενιών στη χώρα αυτή. 

Μπορούμε λοιπόν σχετικά εύκολα να τοποθετήσουμε τα προϊόντα μας ή να επενδύσουμε στη 

Νότιο Αφρική αν στηριχθούμε  στο δυναμικό της Ελληνικής ομογένειας.  

6. Έχει γίνει σημαντική πρόοδος στις διμερείς εμπορικές συναλλαγές μεταξύ της Ελλάδας και 

της Νοτίου Αφρικής. Το διμερές εμπορικό ισοζύγιο ανάμεσα στις δυο χώρες εμφανίζεται 

πλέον ισοσκελισμένο στο επίπεδο των 130 εκ. ευρώ. Η ανάπτυξη των εμπορικών δεσμών της 

Ελλάδος με την Νότιο Αφρική αποδεικνύεται και από την πρόσφατη σημαντικού ύψους 

επένδυση της AEGEAN OIL στο χώρο του bunkering για την ποντοπόρο ναυτιλία. 
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7. Τέλος, στα πλαίσια των Ποσειδωνίων τον προσεχή Ιούνιο, θα πραγματοποιηθεί σεμινάριο 

όπου θα παρουσιαστούν επενδυτικές ευκαιρίες στον κλάδο της Ναυτιλίας στην Νότιο 

Αφρική, που σίγουρα θα ενδιαφέρει τις Ελληνικές Ναυτιλιακές εταιρείες. 

 

3δ. Επίσκεψη Πρέσβη Γκάνας στο Ελληνο-Αφρικανικό Επιμελητήριο  

O Πρέσβης της Γκάνα στην Ρώμη H.E. Mr. Joseph Akudibillah επισκέφτηκε τα γραφεία του 

Ελληνο-Αφρικανικού Επιμελητήριου και συναντήθηκε με τον Πρόεδρο κ. Σωτήρη Μουσούρη, 

τον Γενικό Γραμματέα κ.  Δημήτρη Μανιατάκη και τον κ. Nicolas Tam, από το Επίτιμο 

Προξενείο της Γκάνα στην Ελλάδα. 

 

Ενημερώθηκε για τους σκοπούς  και τις δραστηριότητες του Επιμελητηρίου τις οποίες 

θεώρησε σημαντικές  για τις επιχειρηματικές σχέσεις  μεταξύ Ελλάδας και Γκάνας και 

περίγραψε τις οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις στην χώρα της.   

 

Ο Πρέσβης και οι εκπρόσωποι του Επιμελητήριου συμφωνήσαν να συνεργαστούν με σκοπό 

την περαιτέρω ανάπτυξη των εμπορικών και οικονομικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και 

Γκάνας.  

 

 3ε . Επίσκεψη Επίτιμης Προξένου Ζάμπιας στο Ελληνο-Αφρικανικό Επιμελητήριο  

 

Η Επίτιμη Πρόξενος της Ζάμπιας στην Ελλάδα Mrs. Roze CHIZI επισκέφτηκε τα γραφεία του 

Ελληνο-Αφρικανικού Επιμελητήριου και συναντήθηκε με τον Πρόεδρο κ. Σωτήρη Μουσούρη, 

τον Αντιπρόεδρο κ. Τακά και τον Γενικό Γραμματέα κ.  Μανιατάκη. 

Ενημερώθηκε για τους σκοπούς  και τις δραστηριότητες του Επιμελητηρίου τις οποίες 

θεώρησε σημαντικές  για τις επιχειρηματικές σχέσεις  μεταξύ Ελλάδας και Ζάμπιας και 

περίγραψε τις οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις στην χώρα της.   

Η Πρόξενος και οι εκπρόσωποι του Επιμελητήριου συμφωνήσαν να συνεργαστούν με σκοπό 

την περαιτέρω ανάπτυξη των εμπορικών και οικονομικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και 

Ζάμπιας.  
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Συνδιοργανώσεις/ Συνεργασίες  

4.α.  Εσπερίδα ΤΕΕ/ΤΚΜ " Ευκαιρίες για επιχειρηματικότητα και απασχόλησης στους 

τομείς ενέργειας, κατασκευών και τεχνολογίας στην Υποσαχαρια Αφρική", Παγκόσμιος 

επενδυτικός προορισμός σε προνομιακή εγγύτητα για τις ελληνικές επιχειρήσεις 

 

Σε  προνομιακό  πεδίο  δραστηριοποίησης  ελληνικών  επιχειρήσεων,  εξελίσσεται  η  

Υποσαχάρια Αφρική, όπως τόνισαν οι ομιλητές στην εκδήλωση που οργάνωσαν το ΤΕΕ/ΤΚΜ 

και το Ελληνο- Αφρικανικό Επιμελητήριο Εμπορίου και Ανάπτυξης, με θέμα "ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ  ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΣΑΧΑΡΙΑ ΑΦΡΙΚΗ ", στο πλαίσιο της 

υποστήριξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας των μηχανικών. 

 

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ κ. Πάρις Μπίλλιας, χαιρετίζοντας την εκδήλωση, την χαρακτήρισε 

ως  ενδεικτική  των    δράσεων  του  ΤΕΕ/ΤΚΜ  για  τη  διεύρυνση  του  πλαισίου  άσκησης  του 

επαγγέλματός του μηχανικού και  τη δημιουργία νέου αντικειμένου εντός και  εκτός συνόρων. 

Μιλώντας για  την διαρκή  προσπάθεια  του  Επιμελητηρίου  για τη  συγκράτηση  του  

στελεχιακού δυναμικού ανέφερε ενδεικτικά την πρωτοβουλία « IGrowLab» σε συνεργασία με 

το ΑΠΘ και τον ΣΕΠΒΕ αλλά  και δύο μεγάλα προγράμματα με χρηματοδότηση της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ένα ήδη εγκεκριμένο και το  δεύτερο υπό έγκριση: «Σε πρώτο χρόνο 

θα επιμορφωθούν περίπου 100 συνάδελφοι σε νέα πεδία δραστηριότητας, στα οποία έχουμε 

τη ανάγκη να εκσυγχρονιστούμε και ως τεχνικές εταιρείες, αλλά και ως μηχανικοί ατομικά. 

Αυτό είναι άλλωστε κάτι που ζητούν και  οι  επιχειρήσεις,  ώστε  να  μπορούμε  να  

δραστηριοποιηθούμε  και  σ`  αυτόν  τον  τομέα.» Επισημαίνοντας,  ότι  η  εταιρείες  που  

συμμετείχαν  στην  εκδήλωση  εκπροσωπήθηκαν  σε  πολύ υψηλό  επίπεδο,  τόνισε  την  

ανάγκη  να  διδαχθούμε  από  την  εμπειρία  εκείνων  που  ήδη  έχουν επιτυχημένη παρουσία 

στο εξωτερικό: «Χρειαζόμαστε, εκτός από την γνώση και την εμπειρία, βαθύτατη   αντίληψη   

των   συνθηκών,      εξαιρετική   οργάνωση,   πρόθεση   και   διάθεση   για συνεργασία.  Γιατί  -  

κακά  τα  ψέματα-  οι  πόροι,  τα  ευρέα  πεδία  δραστηριότητας  και  η συσσώρευση  αναγκών,  

συσσωρεύουν  και  τα  αντίστοιχα     μεγαθήρια.  Απέναντι  σε  τέτοιο ανταγωνισμό 

χρειαζόμαστε πειθαρχία και σοβαρή δουλειά.» 
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Από  την  πλευρά  του,  ο  Αντιπρόεδρος  του  Ελληνο-Αφρικανικού  Επιμελητηρίου  

Εμπορίου  και Ανάπτυξης  κ.  Βασίλης  Τακάς,  υπογράμμισε  το  δυναμισμό  της  Αφρικής  

και  ιδιαίτερα  των κρατών της υποσαχάριας περιοχής και τις τεράστιες δυνατότητες που 

υπάρχουν για το ελληνικό επιχειρείν, καθώς πρόκειται για αγορές που έχουν ανάγκη από κάθε 

είδους προϊόντα, υποδομές και  υπηρεσίες.  «Ιδιαίτερα  στον  τομέα  των  κατασκευών,  

υπάρχει  μεγάλη  ανάγκη  σε  όλα  τα επίπεδα,  για  δρόμους,  λιμάνια  και  άλλες  υποδομές,  

μέχρι  κατοικίες.»   Περιέγραψε  τέλος,  το ρόλο  το  Ελληνο-Αφρικανικού  Επιμελητηρίου,  που  

ήδη  αριθμεί  180  επιχειρήσεις  –μέλη  και επίτιμους  προξένους  αφρικανικών  κρατών  και  

μπορεί  να  συνδράμει  καταλυτικά  στην  έναρξη δραστηριοποίησης ελληνικών επιχειρήσεων 

στην αφρικανική ήπειρο. 

 

Ο κ. Αντώνης Μαυρίδης, Μέλος του Δ.Σ. του Ελληνο-Αφρικανικού Επιμελητηρίου Εμπορίου 

και   Ανάπτυξης,      παρουσίασε   το   online   εργαλείο   «Africa   at   a   Glance»   που   παρέχει 

επικαιροποιημένη  κομβική  πληροφόρηση  επιχειρηματικού  ενδιαφέροντος  για  53  χώρες  

της Αφρικής.  Παρέχει πληροφορίες, για μακροοικονομικά δεδομένα,  για στρατηγικούς τομείς 

στους οποίους  δίνει  προτεραιότητα  κάθε  χώρα,  τη    νομοθεσία,  αναλύσεις  κόστους  

ημερομισθίων, στοιχεία περί φορολογικών συντελεστών, πληροφορίες για αγορά η ενοικίαση 

γης , επενδυτικά κίνητρα, κ.α. 

 

Τα «Ευρωπαϊκά Προγράμματα για χώρες της Αφρικής» παρουσίασε ο  κ. Δημήτρης Γαλάνης 

Director  του  International  Group  PLANET,    ανατρέχοντας  στα  στάδια  της  στενής  –πλέον- 

συνεργασίας , με την Ε.Ε. να αποτελεί το σημαντικότερο δωρητή της Αφρικής που απορροφά 

το 35% της συνολικής ευρωπαϊκής βοήθειας, με το 26% να καταλήγει στην υποσαχάρια 

Αφρική. Από  τα  τρέχοντα  δεδομένα  της  αναπτυξιακής  συνεργασίας  ΕΕ-Αφρικής  που  

παρουσίασε  ο  κ. Γαλάνης ξεχωρίζουν τα εξής: 

 21 δισ. ευρώ αναπτυξιακή βοήθεια χορηγήθηκε στην Αφρική το 2016 από την ΕΕ και τα 

κράτη μέλη της (multilateral & bilateral).  

 Το ένα τρίτο των συνολικών άμεσων ξένων επενδύσεων στην Αφρική προέρχεται από την  

ΕΕ, με 32 δισ. ευρώ επενδεδυμένα στην Αφρική από εταιρείες της ΕΕ το 2015. 

3,35 δισ. ευρώ διατίθενται στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF) για την αειφόρο 

ανάπτυξη, το οποίο θα πρέπει να επιφέρει επενδύσεις ύψους μέχρι και 44 δισ. Ευρώ. 
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 1,4  δισ.  ευρώ  έχουν  δεσμευτεί  για  εκπαιδευτικά  προγράμματα  στην  Αφρική  από  το 

 2014 έως το 2020. 

  Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης, στο πλαίσιο της θεσμοθετημένης συνεργασίας με την 

 Αφρική  και με πόρους που δεν υπάγονται στον γενικό προϋπολογισμό της ΕΕ, διαθέτει 30,5 

δις. ευρώ για την περίοδο 2014-2020 . 

  Ειδικά   για   τις   χώρες   της   υποσαχάριας   Αφρικής,   έχει   δημιουργηθεί   το   EU-Africa 

 Infrastructure  Trust  Fund  (AITF),  το  οποίο  συμβάλλει  στην  περαιτέρω  οικονομική 

ενίσχυση, με  στόχο την  καλύτερη  πρόσβαση  στην  ενέργεια  και  τις  μεταφορές  και, κατ’ 

επέκταση, στην αειφόρο ανάπτυξη με πόρουυς 812 εκατομμυρίων ευρώ. 

 

Ο κ. Δημήτριος Λακασάς, CEO της Olympia Electronics AE, ανέπτυξε το θέμα «η αναδυόμενη 

Αφρική:  Δυναμικές  αγορές,  επιχειρηματικές  ευκαιρίες»,  σημειώνοντας  πως  η  Αφρική  ήδη 

απορροφά το 7% των εξαγωγών της επιχείρησης.  «Η μεγάλη αναπτυξιακή ώθηση στην 

ήπειρο σημειώθηκε  την  περίοδο  2000-2008  όταν  ο  ρυθμός  ανάπτυξης  άγγιξε  το  4,9%  ,  

ποσοστό διπλάσιο σε σύγκριση με εκείνο των δεκαετιών 1980 και 1990 και σήμερα υπάρχουν 

μεγάλες ευκαιρίες στους τομείς των τηλεπικοινωνιών και των τραπεζών, άνθηση στον 

κατασκευαστικό τομέα, μεγάλη ροή ιδιωτικών επενδύσεων, ενώ η εγγύτητα στην Ελλάδα την 

καθιστά ακόμα πιο ελκυστική.»     Έκανε  δε  ιδιαίτερη  αναφορά  στον  κινεζικό  παράγοντα  

που  έχει  δυναμική παρουσία, με την αφρο-κινέζικη εμπορική δραστηριότητα να αγγίζει τα 

200 δις δολάρια ετησίως και τις άμεσες κινεζικές επενδύσεις στην Αφρική να υπερβαίνουν τα 

50 δισεκατομμύρια δολάρια. 

 

Στο 2ο  μέρος τα εκδήλωσης, που συντόνισε ο κ. Ιωάννης Βαρσαδάνης, Διευθύνων Εταίρος 

Δικηγορικής    Εταιρείας  και  Μέλος  του  ΔΣ  του  Ελληνο-Αφρικανικού  Επιμελητηρίου,  

έγιναν συγκεκριμένες  αναφορές  στους  τομείς  της  Τεχνολογίας,  των  Κατασκευών  και  της  

Ενέργειας, από εκπροσώπους ελληνικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται ήδη στην 

Αφρική. 

 

Το θέμα «τεχνολογία στην υπηρεσία της ανάπτυξης στην Αφρική»   ανέπτυξε  ο  κ.  Ανδρέας 

Διαμαντέας,   Διευθυντής   Τραπεζικής   και   Οικονομικών      της   INTRASOFT   International. 

Παρουσίασε  στοιχεία  για  το  υπό  ανάπτυξη  τραπεζικό  σύστημα  της  Αφρικής,  με  την  

πληθώρα των  συνεταιριστικών  τραπεζών  (5.000  τέτοιες  τράπεζες  υπάρχουν  μόνο  στην  
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Κένυα),  ενώ στάθηκε  ιδιαίτερα  στο  αναπτυξιακό  εγχείρημα  της  υπό  δημιουργία    Silicon  

Savannah  στην Konza   της   Κένυας,   ένα   «πάρκο»   νέων   τεχνολογιών   και   καινοτομίας,   

εγχείρημα   14,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, «κομβικό» για το αναπτυξιακό όραμα της 

Κένυας, ως το 2030. 

 

Σε   «εμπειρίες   και   προκλήσεις   στην   Υποσαχάρια   Αφρική»   αναφέρθηκε   ο   κ.   Μάριος 

Πατσαλίδης, Chief Business Development Officer της  J&P ΑΒΑΞ ΑΕ, ο οποίος περιέγραψε την 

αφρικανική εμπειρία της επιχείρησης, από τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα υποδομών όπως: την 

αναβάθμιση  του  οδικού  άξονα  Addis  Ababa-Dessie-  Woldiya,  μήκους  188  χιλιομέτρων  και 

προϋπολογισμού 215,4 εκατομμυρίων ευρώ, την περίοδο 2000-2008 στην Αιθιοπία, αλλά και 

τα λιμενικά έργα στη Sirte της Λιβύης, προϋπολογισμού 660,67 εκατομμυρίων ευρώ. 

 

«Ο ενεργειακός τομέας στην Αφρική: Τάσεις και προοπτικές», ήταν το θέμα που ανέπτυξε ο κ. 

Ευάγγελος  Καμάρης,  Διευθυντής  Ανάπτυξης  για  την  Αφρική,  της  ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ  ΑΕ,  

που πρόσφατα υπέγραψε συμφωνία με την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Νιγηρίας για την 

πρώτη φάση  του  προγράμματος Energizing Education.  Πρόκειται  για  το  πρώτο  υβριδικό  

έργο  εκτός δικτύου στην Αφρική, με στόχο την αδιάλειπτη παροχή ενέργειας σε μια σειρά 

ομοσπονδιακών πανεπιστημίων και πανεπιστημιακών νοσοκομείων σε όλη τη Νιγηρία. 

 

Στη συζήτηση που ακολούθησε, απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις, οι ομιλητές 

υπογράμμισαν μεταξύ άλλων τα εξής: 

Η συνδρομή της Πολιτείας, δεν θα πρέπει  να θεωρείται  δεδομένη. Όπου υπάρχουν ελληνικές 

προξενικές αρχές (δεν υπάρχουν σε όλες τις χώρες), είναι πρόθυμες να βοηθήσουν. Ωστόσο, 

πλην της  Πρεσβείας  της  Νότιας  Αφρικής,  δεν  έχουν  την  δυνατότητα  λόγω στελέχωσης  

και οργάνωσης. Επιπλέον, η ανυπαρξία διμερών συμφωνιών δεν βοηθά την 

ανταγωνιστικότητα των ελληνικών  εταιρειών,  λόγω  διπλής  φορολόγησης. .Αντιθέτως  

υπάρχει  σημαντική  βοήθεια  από τις κατά τόπους ελληνικές παροικίες. 

 

Οι ανταγωνιστές διαφέρουν ανά κλάδο, αλλά κατά κύριο λόγο είναι οι  Κινέζοι, οι Τούρκοι και 

οι Ινδοί.  Ειδικά  στην  κατασκευή  κτιριακών  έργων οι  Κινέζοι  και  κατόπιν  οι  Τούρκοι  είναι  

πολύ ισχυροί, ενώ οι Έλληνες έχουν συγκριτικό πλεονέκτημα στις μελέτες. Ειδικά για τις  

ελληνικές εταιρείες αποτελούν σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα  οι  Έλληνες Μηχανικοί  
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και ιδιαίτερα  – όπως είπε χαριτολογώντας ο κ. Πατσαλίδης- οι απόφοιτοι του ΑΠΘ. 

 

Η σημαντική συμβουλή για εταιρείες που σκέφτονται να δραστηριοποιηθούν την Αφρική, 

είναι να εντρυφήσουν    πολύ    στις    συνθήκες,    στους    όρους    και    στην    τοπική    αγορά,     

να εστιάσουν  στα  συγκριτικά  τους  πλεονεκτήματα,  αλλά  να  δομήσουν  και  συνεργασίες,  

για  να ανταπεξέλθουν  στον  ανταγωνισμό.  Έτσι  επιτυγχάνουν  σήμερα  οι  ελληνικές  

εταιρείες  να στέκονται   επάξια   απέναντι   σε   «μεγαθήρια»,   αντιμετωπίζοντας   με   ευελιξία   

ενδεχόμενα προβλήματα, που μπορεί να προκαλέσουν μεγαλύτερες καθυστερήσεις σε 

θεωρητικά πιο ισχυρές ξένες επιχειρήσεις. 

 

Την  Εσπερίδα  έκλεισε  ο  Γραμματέας  του  Ελληνο-Αφρικανικού  Επιμελητηρίου  κ.  

Δημήτρης Μανιατάκης, χαιρετίζοντας το υψηλό επίπεδο της εκδήλωσης και την 

επιτυχημένη συνεργασία με το ΤΕΕ/ΤΚΜ. 

 

4.β.  6th Greek Exports Forum:Οι ευκαιρίες που παρουσιάζουν οι νέες αγορές για τους 

Έλληνες εξαγωγείς 
 
Με πολύ μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε την  Πέμπτη 10 Μαΐου 2018, στο ξενοδοχείο  

Αathenaeum Intercontinental,  το 6th Greek Exports Forum  για τις εξαγωγικές επιδόσεις της χώρας, 

οι οποίες στηρίζουν έμπρακτα την εθνική οικονομία και την προσπάθεια της χώρας για 

επιστροφή σε βιώσιμη πορεία ανάπτυξης.  Διοργανωτές για έκτο συνεχόμενο έτος ήταν η  

Ένωση Διπλωματικών ήταν η Ένωση Διπλωματικών Υπαλλήλων Οικονομικών & Εμπορικών 

Υποθέσεων (ΕΝΔΥ ΟΕΥ) και η Ethos Events, ενώ οι εργασίες του συνεδρίου τελούν υπό την 

αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών. 

Στο συνέδριο συμμετείχαν και απέστειλαν χαιρετισμούς υπουργοί της Κυβέρνησης, 

βουλευτές, στελέχη των φορέων εκπροσώπησης των επιχειρήσεων και υψηλόβαθμοι 

αξιωματούχοι των τραπεζών και αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τον ρόλο των εξαγωγών 

στην οικονομία της χώρας.  

Στελέχη ΟΕΥ και εμπορικοί ακόλουθοι παρουσίασαν τις ευκαιρίες που υπάρχουν στις χώρες 

δραστηριοποίησης τους. 

 

Το Ελληνο-Αφρικανικό Επιμελητήριο παρείχε την αιγίδα του στην εκδήλωση και συμμετείχε στην 

http://www.exports.ethosevents.eu/
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παράλληλη δράση των B2B συμβουλευτικών συναντήσεων  ελλήνων εξαγωγέων με 

εκπροσώπους του Επιμελητηρίου οι οποίοι παρείχαν πληροφορίες για τις προοπτικές και τις 

επενδυτικές  ευκαιρίες στην Υποσαχάρια Αφρική. Η κα Πανταζοπούλου, Επίτιμη Πρόξενος 

της Κένυας και Μέλος Δ.Σ. του Ελληνο- Αφρικανικού  Επιμελητηρίου  και ο κ. Λουκάς, 

Πρόεδρος του Επιμελητηρίου της Ζάμπιας και  Μέλος του Επιμελητήριο μας έλαβαν μέρος ως 

Ομιλητές στο συνέδριο ενημερώνοντας τους παρευρισκομένους για τις επιχειρηματικές 

δυνατότητες στην Κένυα και στην Ζάμπια.  

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών, κ. Γιώργος Κατρούγκαλος, σε χαιρετισμό που 

απέστειλε, αναφέρθηκε στη σπουδαιότητα της διοργάνωσης, σημειώνοντας ότι αποτελεί 

«μια ευκαιρία να μιλήσουμε για το μέλλον, σε μία εποχή που είμαστε έτοιμοι να αφήσουμε 

πίσω τα μνημόνια». Τόνισε ότι το ΥΠΕΞ θα σταθεί αρωγός σε κάθε προσπάθεια επέκτασης 

των εξαγωγών και για το σκοπό αυτό  προγραμματίζει σειρά επιχειρηματικών επισκέψεων 

σε αναδυόμενες αγορές. 

 «H αύξηση των εξαγωγών ελληνικών προϊόντων και οι επενδύσεις είναι οι δύο βασικές 

προϋποθέσεις για να πάει η χώρα μπροστά», σύμφωνα με όσα ανέφερε η κυρία Μαρίνα 

Οφλούδη -Γιαβρόγλου, Αντιπρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων. Η κυρία 

Γιαβρόγλου αναφέρθηκε στις δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης των ελληνικών εξαγωγών 

και έφερε ως παράδειγμα την Ολλανδία, η οποία καταλαμβάνει την 2η θέση παγκοσμίως ως 

προς τις εξαγωγές αγροτικών προϊόντων, όχι μόνο επειδή έχει μεγάλη παραγωγή, αλλά 

κυρίως λόγω των logistics που έχει και μέσω των οποίων διαθέτει προϊόντα άλλων χωρών. 

Στο πρότυπο της Ολλανδίας εκτίμησε ότι θα μπορούσε να αναπτυχθεί και η Ελλάδα, 

προωθώντας τα προϊόντα γειτονικών βαλκανικών χωρών. 

Ο κ. Θεόδωρος Τρύφων, Πρόεδρος, Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ) & 

Μέτοχος, Αντιπρόεδρος και Συνδιευθύνων Σύμβουλος, Όμιλος ELPEN Α.Ε., αναφέρθηκε στις 

προοπτικές του ελληνικού φαρμάκου, το οποίο όπως ανέφερε αποτελεί brand, με τις ετήσιες 

εξαγωγές να φθάνουν τα 900 εκατ. ευρώ. Η Ελλάδα εξάγει σε περισσότερες από 80 χώρες και 

αναπτύσσει ετησίως περισσότερα από 120 νέα φάρμακα. 

O κ. Παναγιώτης Χασάπης, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος, Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου 

Ελλάδος (ΣΕΒΕ), αναφέρθηκε στο θετικό μομέντουμ που επικρατεί στις εξαγωγές και κατά 

το α’ τρίμηνο του 2018, επισημαίνοντας ωστόσο τους ανασταλτικούς παράγοντες της 

δύσκολης πρόσβασης στο τραπεζικό σύστημα και την υπερφορολόγηση. 
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Ο κ. Γρηγόρης Μουτάφης, Πρόεδρος & Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού Ασφάλισης 

Εξαγωγικών Πιστώσεων (Ο.Α.Ε.Π.), ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε πιλοτικά από τον Οργανισμό 

Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων το πρόγραμμα «Ασφάλιση Παραγγελιοληψίας» (Pre-

shipment Insurance). 

Στο Panel I: «Η θέση των εξαγωγών στο νέο αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας» που συντόνισε 

ο Χρήστος Κώνστας, Head of Content της Ethos Media, ο κ. Γιάννης Κεφαλογιάννης, 

Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ανέφερε ότι προκειμένου να  δοθεί 

ώθηση στο ελληνικό εξαγωγικό προϊόν, χρειάζονται στοχευμένες νομοθετικές παρεμβάσεις, 

που μεταξύ άλλων, θα μειώσουν το φορολογικό κόστος, ενώ σημείωσε ότι χρειάζεται να 

δημιουργηθεί εξαγωγική κουλτούρα. 

Στις ευκαιρίες που παρουσιάζει το Καζακστάν τόσο ως εξαγωγικός προορισμός, αλλά κυρίως 

ως μεταφορικός κόμβος προς τις αγορές της ανατολικής Ασίας και Ρωσίας, αναφέρθηκε ο κ. 

Abdildin Arsen, Εμπορικός Ακόλουθος της Πρεσβείας του Καζακστάν στην Ελλάδα. 

Ο Πρόεδρος του Ελληνο -Ζαμπιανού Επιμελητηρίου, κ. Δημήτριος Λουκάς, αναφέρθηκε 

στην ομιλία του στις δυνατότητες που προσφέρει η Ζάμπια για τις ελληνικές επιχειρήσεις, 

παρέχοντας πρόσβαση στις μεγάλες αγορές της υπο-σαχάριας Αφρικής. 

Η κυρία Βίκυ Πανταζοπούλου, Πρόξενος ε.τ. της Κένυας στην Ελλάδα, και μέλος του Δ.Σ. του 

Ελληνο-Αφρικανικού Επιμελητηρίου αναφέρθηκε στις ευκαιρίες που παρουσιάζει η 

δραστηριοποίηση στην Κένυα, σημειώνοντας ότι είναι πιο εύκολο για τις ελληνικές 

επιχειρήσεις  να μην επιχειρήσουν μεμονωμένα στη μεγάλη αυτή αγορά. 

4.γ.  Επίσκεψη Ελληνο-Αφρικανικού Επιμελητηρίου στην ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ EXPO 2018” 

Την Κυριακή 7 Οκτωβρίου 2018, στο πλαίσιο της υποστήριξης με πρακτικό τρόπο της 

εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων, ομάδα του Ελληνο-Αφρικανικού Επιμελητηρίου 

επισκέφθηκε την περιφερειακή έκθεση ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΕΧΡΟ 2018 στη Κόρινθο (Πλατεία 

Φλοίσβου), και παρείχε πληροφόρηση στις πελοποννησιακές επιχειρήσεις εξαγωγικού 

προσανατολισμού για το  οικονομικό περιβάλλον και τις προοπτικές  δραστηριοποίησης τους 

σε χώρες της Υποσαχάριας Αφρικής. Η ομάδα απαρτιζόταν από τον κ. Δημήτρη Μανιατάκη, 

Γενικό Γραμματέα του Ελληνο-Αφρικανικού Επιμελητηρίου, την κα Τζένη Κοκορομύτη 

Ζαχαράκη, Διευθύντρια,  την κα Βίκυ Πανταζοπούλου, Επίτιμη Πρόξενο της Κένυας στην 

Ελλάδα και άλλα μέλη του Επιμελητηρίου.  
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Την ομάδα συνόδευσε στην επίσκεψη της στα περίπτερα της έκθεσης ο Πρόεδρος του 

Επιμελητήριου Κορίνθου κ. Παναγιώτης Πιτσάκης και συνεργάτες του, τους οποίους  

ευχαρίστησε ο κ. Μανιατάκης για την πρόσκληση και την  επιτυχημένη οργάνωση της 

περιφερειακής αυτής έκθεσης.   

5.  Άλλες  Δράσεις  

5.α.    Συνεργασίες με Άτομα-Συνδέσμους στην Αφρική  

Το Επιμελητήριο συνεχίζει την προσπάθεια σειράς νέων επαφών με Επιμελητήρια 

Αφρικανικών χωρών αποστέλλοντας επιστολές με πρόταση συνεργασίας, καθώς και  την 

προσπάθεια εντοπισμού ατόμων –συνδέσμων (contact persons) σε χώρες της Αφρικής. 

Σήμερα το Επιμελητήριο έχει αποκτήσει άτομα- συνδέσμους στην  Αιθιοπία, Αίγυπτο, 

Γκάνα, Καμερούν, Κένυα, Μαδαγασκάρη, Μπουρούντι, Μποτσουάνα, Νιγηρία, Ν. Αφρική, 

Τανζανία, Ουγκάντα.    

 

 5.β.  Επαφή- Συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών  
 
Το Επιμελητήριο συνεχίζει την επικοινωνία με το Υπουργείο Εξωτερικών και συνδράμει 

με  εισηγήσεις και ενημερωτικές μελέτες σχετικά με κλάδους-τομείς ενδιαφέροντος που 

δύναται να εκπροσωπηθούν σε επιχειρηματικές αποστολές.  

 

5.γ.  Επαφή με Διμερή Επιμελητήρια & Επιμελητήρια  

Το Επιμελητήριο συνεχίζει την σειρά επαφών Συνεργασίας με Επιμελητήρια άλλων 

Διμερών χωρών στην  Αθήνα όπως το Ελληνο-Αραβικό,  το Ελληνο-Γερμανικό, το 

Ελληνο-Ιταλικό και το Ελληνο-Γαλλικό Επιμελητήριο.    

 

5.δ. Εκπόνηση Μελετών χωρών Αφρικής  

 Στα πλαίσια της προσπάθειας του Επιμελητηρίου για την στήριξη και υποβοήθηση 

Ελλήνων επιχειρηματιών για πρόσβαση στις χώρες της Αφρικής εντάσσεται και η 

εκπόνηση των country profiles -  μελετών που έχει ήδη εντάξει το Επιμελητήριο στις 

δραστηριότητές του.  

Οι  μελέτες αυτές έχουν στόχο την παροχή βασικών πληροφοριών για το οικονομικό, 

πολιτικό, και θεσμικό περιβάλλον των χωρών αυτών, στοιχεία που είναι απαραίτητα και 

απόλυτα αναγκαία σε κάθε εν δυνάμει επενδυτή/επιχειρηματία που διερευνά την 
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δυνατότητα επέκτασης σε αυτές τις αγορές.  

Οι μελέτες για την Γκάνα, την Ρουάντα, την Αγκόλα  την Αιθιοπία και την Νιγηρία έχουν  

ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου.  

 

 


