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1. Κατάσταση Μελών  

 

Στις 31 Δεκεμβρίου 2016 το Ελληνο- Aφρικανικό Επιμελητήριο αριθμούσε 189 μέλη 

(113 Νομικά Πρόσωπα και 76 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 

2016 αυξήθηκε με 24 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 τν 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 
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το επενδυτικό κλίμα και με τις επιχειρηματικές ευκαιρίες σε επιλεγμένες χώρες κυρίως 

της Υποσαχάριας Αφρικής.  

 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 

Την τριετία 2014-2016  το Επιμελητήριο  μέσω μιας σειράς επιτυχημένων εκδηλώσεων και  

ημερίδων, 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.  Επίσκεψη του Πρέσβη του Σουδάν στα γραφεία του Ελληνο-Αφρικανικού 

Επιμελητηρίου  

Ο Πρέσβης του Σουδάν κ. Hamdi Hassabelrusol Taba επισκέφτηκε στις 7 Ιανουαρίου 2016  τα 

γραφεία του Ελληνο-Αφρικανικού Επιμελητήριου και συναντήθηκε με τον Πρόεδρο κ. 

Σωτήρη Μουσούρη.  

Ενημερώθηκε για τις δραστηριότητες του Επιμελητήριου τις οποίες θεώρησε σημαντικές  για 

τις επιχειρηματικές σχέσεις  μεταξύ Ελλάδας και Σουδάν .  

Αναφέρθηκε στους κλάδους της οικονομίας  του Σουδάν οι οποίοι  έχουν ενδιαφέρον για τους 

Έλληνες επενδυτές   και σχεδιάζει να θέσει υπόψιν του Επιμελητήριου συγκεκριμένες 

προτάσεις για επενδύσεις,  μετά την επιστροφή του από το Χαρτούμ  ( Khartoum)  στο τέλος 

του μήνα,  και την συνεργασία  του με αρμόδια Υπουργεία της χώρας του.   

Συζήτησαν επίσης  γενικότερα για τις οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις του Σουδάν  και 

ιδιαιτέρα για την σημαντική πρόοδο στις ειρηνευτικές διαδικασίες στην περιοχή καθώς και 

για τις  οικονομικές  προοπτικές στην Ελλάδα.   

 

3.β.  Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας 2016  

Στα γραφεία του  Ελληνο-Αφρικανικού  Επιμελητήριου,  με την παρουσία μελών του και 

πολλών προσκεκλημένων, έγινε  την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2016,  η καθιερωμένη κοπή της 

πρωτοχρονιάτικης πίτας.  

Τους προσκεκλημένους καλωσόρισε ο Πρόεδρος κ. Σωτήρης Μουσούρης  και τους ευχήθηκε 

το Νέον έτος να είναι καλύτερο από το 2015.   

Επισημαίνοντας τον ρόλο του Επιμελητηρίου  στην ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ Ελλάδας 

και χωρών της Αφρικής, τόνισε ότι, η επιχειρηματική δραστηριότητα Ελλήνων στην Αφρική 

αποτελεί μεγάλη  συνεισφορά στην ανάγκη εξωστρέφειας της Ελληνικής οικονομίας,  

ιδιαίτερα αυτήν την εποχή της κρίσης,  όπου εάν οι εξαγωγές μας ήταν δυναμικότερες η 

πτώση του εθνικού εισοδήματος που υπέστη η Ελλάδα θα ήταν σημαντικά μικρότερη.  

Ο Αντιπρόεδρος κ. Ιωάννης Παγίδας  ευχήθηκε μια δημιουργική χρονιά στο Επιμελητήριο,  

τόνισε ότι η Αφρικανική ήπειρος  προσφέρει μεγάλες ευκαιρίες και αφηγήθηκε την δική του 

επιχειρηματική εμπειρία στο Burundi και Rwanda,  όπου έζησε  πολλά χρόνια.  

Ο Γενικός Γραμματέας  κ. Δημήτρης  Μανιατάκης ευχήθηκε να έχουν όλα τα μέλη μια καλή 

χρονιά και έκανε μια σύντομη αναφορά στις δράσεις και το έργο του Επιμελητήριου.  
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Σημείωσε ότι οι τεράστιες ανάγκες που δημιουργούνται σε χώρες της Αφρικής για τον 

εκσυγχρονισμό των υποδομών και την άνοδο του βιοτικού επιπέδου, η βελτίωση των 

επιχειρηματικών συνθηκών, η μείωση του πολιτικού ρίσκου, αποτελούν παράγοντες που 

αναμένεται να αυξήσουν το επενδυτικό ενδιαφέρον για την Ήπειρο και θα προσφέρουν 

σημαντικές ευκαιρίες για επιχειρηματικά κέρδη.  

Ο Αντιπρόεδρος κ. Ευκλείδης Ιωαννίδης  ευχήθηκε με την σειρά του μια καλή χρονιά στο 

Επιμελητήριο και τα μέλη του μεταφέροντας την δική του επιχειρηματική εμπειρία  στην 

Αφρική και προέτρεψε τα παρευρισκόμενα μέλη να επενδύσουν στην Αφρικανική Ήπειρο, 

αφού προβούν σε έρευνα αγοράς .  

Στην εκδήλωση παρευρέθησαν,  μεταξύ άλλων,  μέλη του Επιμελητηρίου και του Διοικητικού 

Συμβουλίου του, Eπίτιμοι Πρόξενοι Αφρικανικών χωρών, ο σύμβουλος της Πρεσβείας Ν. 

Αφρικής  Mr. Du Plessis, ο Υπεύθυνος του Εμπορικού τμήματος της Πρεσβείας κ. Αντώνης 

Μαυρίδης,  Mr John Shaga, Σύμβουλος της Πρεσβείας  της Νιγηρίας,   εκπρόσωποι από το 

Υπουργείο Ανάπτυξης και Τουρισμού κ. α.    

 

3.γ. Επίσκεψη επίσημων εκπροσώπων του Εθνικού Εμπορικού Επιμελητηρίου της 

Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό στα γραφεία του Ελληνο-Αφρικανικού 

Επιμελητηρίου  

O Πληρεξούσιος Υπουργός/ Επιτετραμμένος της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό  κ. Henri 

Benjamin NTIKALA BOOTO και αποστολή επίσημων εκπροσώπων του Εθνικού ΄Εμπορικού 

Επιμελητήριου και της Οργάνωσης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στην διάρκεια της 

τετραήμερης  παραμονής τους  στην Αθήνα επισκέφτηκαν τα γραφεία του Ελληνο-

Αφρικανικού Επιμελητηρίου συνοδευόμενοι από το μέλος Δ.Σ. κ.  Αλκη Ηλιάδη,  όπου τους 

υποδέχθηκαν ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου, κ. Σωτήρης  Μουσούρης,  ο Γενικός 

Γραμματέας, κ. Δημήτρης Μανιατάκης και Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.   

  Ο Επιτετραμμένος της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό  κ. Henri Benjamin NTIKALA BOOTO 

αναφέρθηκε στους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης της χώρας του και στις θετικές εξελίξεις 

στην οικονομία.  

Το Επιμελητήριο του Κονγκό (NCCN R.D. CONGO), μετά από σχετική συμφωνία και 

συνεργασία με τους Έλληνες επιχειρηματίες και το Ελληνο-Αφρικανικό Επιμελητήριο,  έχει 

σκοπό να   οργανώσει μια Ελληνική Οικονομική Εβδομάδα στην Κινσάσα,  μια επιχειρηματική 

συνάντηση, στην Κινσάσα, προγραμματισμένων επιχειρηματικών ευκαιριών στις 
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21/04/2017  καθώς και  μία Αφρικανική Έκθεση  προϊόντων & επιχειρήσεων στις  22 – 

29/12/2017 στο Κονγκό (Κινσάσα).   

Στην συζήτηση που ακολούθησε  αναφέρθηκε ότι  ο κατασκευαστικός, αγροτικός, δασικός, 

μεταλλευτικός, τεχνολογικός  τομέας  καθώς και ο τομέας της ενέργειας  αποτελούν 

δραστηριότητες με μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον.  Το μέλος του Δ.Σ. κ. Ηλίας Αντωνακάκης  

παρουσίασε την ενότητα Africa at a Glance, μιας  βάσης δεδομένων που παρέχει όλες τις 

πληροφορίες που απαιτούνται προκειμένου μια εταιρεία να ερευνήσει  τις δυνατότητες να 

αναπτύξει επιχειρηματική δραστηριότητα στην Αφρική.  

Στο τέλος της συνάντησης, ο κ. Μουσούρης, ο κ. Μανιατάκης και τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου  ευχαρίστησαν τον Πρέσβη και την αποστολή του Επιμελητήριου του Κονγκό για 

την επίσκεψη τους  και συμφώνησαν να βρίσκονται σε τακτική επαφή και ανταλλαγή 

πληροφοριών .  

Συνδιοργανώσεις/ Συνεργασίες  

4.α.  Εσπερίδα για την «Ανάπτυξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας στην 

Υποσαχάρια Αφρική – Οι μηχανικοί επιχειρούν»  

 
Eνημερωτική Εσπερίδα για την «Ανάπτυξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας στην 

Υποσαχάρια Αφρική – Οι μηχανικοί επιχειρούν», διοργάνωσε με μεγάλη συμμετοχή το Τ.Ε.Ε  

σε συνεργασία με το Ελληνο-Αφρικανικό Επιμελητήριο  Εμπορίου και Ανάπτυξης, την 

Δευτέρα 4 Μαρτίου 2016, στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΕΕ.  Σκοπός της εσπερίδας ήταν η 

ενημέρωση κυρίως των μελών του ΤΕΕ  για τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στους κλάδους  

των κατασκευών, ενέργειας και τεχνολογίας  στις χώρες της Υποσαχαριας Αφρικής.  

Επιχειρηματίες- μέλη του Διοικητικού Συμβούλιου του Επιμελητήριου  με τοπική 

δραστηριότητα στην Αφρική καθώς και εκπρόσωποι Πρεσβειών και Προξενείων  

αναφέρθηκαν στην οικονομία και τις προοπτικές ανάπτυξης των συγκεκριμένων χωρών, το 

επιχειρηματικό περιβάλλον, στους συγκεκριμένους κλάδους και τις δυνατότητες εισόδου 

γενικότερα στις  αγορές της Αφρικανικής Ηπείρου.  

Μετά τους χαιρετισμούς των Προέδρων των Επιμελητηρίων  κ. Γεώργιο Στασινό και κ. 

Σωτήρη Μουσούρη, ο καθηγητής κ. Αστέρης Χουλιάρας παρουσίασε εμπεριστατωμένη  

ομιλία με θέμα  « Αναδυόμενη Αφρική: Δυναμικές αγορές, επιχειρηματικές ευκαιρίες».  

Ακολούθησαν παρουσιάσεις στους τομείς της τεχνολογίας, κατασκευών και ενέργειας. Τις 
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επιχειρηματικές ευκαιρίες για  το κλάδο της τεχνολογίας παρουσίασε ο κ. Ανδρέας  

Διαμαντέας,  Δ/ντής Τραπεζικής & Οικονομικών της  INTRASOFT International, για τον 

κλάδο των κατασκευών οι κ.κ. Μιχαήλ Σοφράς, Πρόεδρος της  SOFMAN Α.Ε,   Βίκυ 

Πανταζοπούλου, Επίτιμη Πρόξενος Κένυας, και Αντώνης Μαυρίδης, Υπεύθυνος Εμπορικού 

Τμήματος, Πρεσβεία Νοτίου Αφρικής, ενώ για τον κλάδο της ενέργειας παρουσίασε  ο κ.  

Ευάγγελος Καμάρης, Διευθυντής Ανάπτυξης για την Αφρικανική Αγορά, ΜΕΤΚΑ  A.E. 

Μετά το πέρας των παρουσιάσεων οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία για κατ’ ιδίαν 

ενημέρωση και συζητήσεις με τους προσκεκλημένους ομιλητές. 

 

4.β.  Εσπερίδα «Η Κρήτη επιχειρεί στην Υποσαχάρια Αφρική» 

πραγματοποίησε το Ελληνο-Αφρικανικό Επιμελητήριο Εμπορίου και Ανάπτυξης με 

την Περιφέρεια Κρήτης    σε συνεργασία με τα τέσσερα Επιμελητήρια της Κρήτης 

Το  Ελληνο-Αφρικανικό Επιμελητήριο Εμπορίου και Ανάπτυξης και η  Περιφέρεια Κρήτης  σε 

συνεργασία με τα τέσσερα Επιμελητήρια της Κρήτης διοργάνωσε με μεγάλη συμμετοχή,  

ενημερωτική Εσπερίδα  με θέμα  «Η Κρήτη ατενίζει τον Νότο: Επιχειρηματικές ευκαιρίες στην 

Υποσαχάρια Αφρική» την Δευτέρα  16 Ιουνίου 2016, στην αίθουσα εκδηλώσεων 

«Καστελλάκη» του Επιμελητηρίου Ηρακλείου Κρήτης.  Σκοπός της εσπερίδας ήταν η 

ενημέρωση των Κρητών επιχειρηματιών για τις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται 

στους κλάδους  των κατασκευών, ενέργειας,  τεχνολογίας, τροφίμων, τουρισμού κ.α.  σε 

Αφρικανικές χώρες. 

Εκπρόσωποι Πρεσβειών και Προξενείων καθώς και εκπρόσωπος από την  Ελληνική Εταιρεία 

Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου A.E, αναφέρθηκαν στην πλούσια  εμπειρία τους  για 

την οικονομία και τις προοπτικές ανάπτυξης, το επιχειρηματικό περιβάλλον και τις συνθήκες 

εισόδου στις αγορές της Αφρικανικής Ηπείρου.  

Χαιρετισμό απεύθυναν οι κ.κ. Μιχάλης Βαμιεδάκης,  Εντεταλμένος Σύμβουλος 

Τουρισμού της Περιφέρειας Κρήτης, Σωτήρης Μουσούρης, Πρόεδρος του Ελληνο-

Αφρικανικού Επιμελητηριου, Πάρης Τζόρβας, Πρόεδρος του τουριστικού τμήματος του 

Επιμελητηρίου Ηρακλείου, Άλκης Καλαμπόκης,  Πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων 

Κρήτης, Λευτέρης Αντωνακάκης, Πρόεδρος των εγκατεστημένων επιχειρήσεων στην ΒΙ.ΠΕ 

Ηρακλείου και ο Νίκος Σηφάκης, Μέλος του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Ηρακλείου και του 

Ελληνο-Αφρικανικού Επιμελητήριου. Στην εσπερίδα παραβρέθηκαν η Αντιπεριφερειάρχης 

Κρήτης κα Θεανώ Βρέντζου, ο Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας κ. Νίκος Ραπτάκης  
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και πλήθος επιχειρηματιών.  

Ο Πρόεδρος  κ. Σωτήρης Μουσούρης  στην ομιλία του με θέμα «Η Νέα Αφρική:  Προοπτικές 

και Ευκαιρίες»,  αναφέρθηκε  στις πολιτικο-οικονομικές συνθήκες στην Αφρικανική Ήπειρο, 

στην πρόοδο του εκδημοκρατισμού και στους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης σε πολλές χώρες 

της Αφρικανικής Ηπείρου.  Αναφερόμενος στις επιχειρηματικές ευκαιρίες συγκεκριμένων 

χωρών τόνισε ότι,  λόγω των αναγκών για εκσυγχρονισμό  στους κλάδους  υποδομών-

δόμησης, ενέργειας, τεχνολογικής εξέλιξης και γενικότερα αναβάθμισης των κοινωνικών 

υπηρεσιών, υπάρχουν σημαντικές προοπτικές για την ελληνική επιχειρηματικότητα, 

ιδιαίτερα της μεγαλονήσου. Αναφέρθηκε επίσης στις υπηρεσίες που προσφέρει το Ελληνο-

Αφρικανικό  Επιμελητήριο μέσω ημερίδων, συναντήσεων και της Ιστοσελίδας του 

(www.helafrican-chamber.gr), και συγκεκριμένα της πληροφοριακής ενότητας : Αφρική με 

μια ματιά:  “ Africa at a Glance” που παρέχει στα μέλη του  Επιμελητηρίου μια λεπτομερή βάση 

δεδομένων με μίκρο  και μακροοικονομικά στοιχεία για όλες  τις χώρες της Αφρικής. Τέλος 

ευχαρίστησε τον κ. Νίκο Σηφάκη για την πρωτοβουλία του οργάνωσης της επιτυχημένης 

αυτής εσπερίδας.   

Στην συνέχεια ακολούθησαν οι παρουσιάσεις για τέσσερις χώρες της Αφρικής. 

Την   Αιθιοπία παρουσίασε  η κα Τερίνα Αρμενάκη,  Επίτιμη Πρόξενος Αιθιοπίας στην Αθήνα,  

η οποία τόνισε ότι η Αιθιοπία είναι μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες  χώρες του κόσμου 

με μεγάλη ποικιλία προϊόντων παραγωγής και έντονης ανάγκης περαιτέρω ανάπτυξης των 

υποδομών της. Επιπλέον το  σημαντικό   ελληνικό στοιχείο που υπάρχει ιστορικά στην  

Αιθιοπία την καθιστά ιδιαίτερα φιλική στους Έλληνες επιχειρηματίες οι οποίοι μπορούν να 

ηγηθούν σε πολλούς τομείς της οικονομίας.  

  

Ο Σύμβουλος Πρεσβείας  της Νιγηρίας  Mr. John Shamah Shaga,  ανέφερε   στην παρουσίαση 

του ότι o αγροτικός τομέας, η μεταποίηση, η ναυτιλία και άλλοι τομείς παρουσιάζουν 

επενδυτικό ενδιαφέρον  για τους Έλληνες επιχειρηματίες και τόνισε ότι η εσπερίδα είναι μια 

ευκαιρία ανταλλαγής απόψεων και ιδεών ώστε ο ιδιωτικός τομέας τόσο της Νιγηρίας όσο και 

της Ελλάδας να συνεργαστούν. 

Ο κ. Δημήτρης Λουκάς, Πρόεδρος Ελληνο- Ζαμπιανού Επιμελητήριου στην ομιλία του για την 

Ζάμπια σημείωσε ότι σε πολλούς τομείς υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον λόγω της αύξησης 

της μεσαίας τάξης και ότι η έναρξη μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας είναι εύκολο να 

ξεκινήσει λόγω των θεσμών της και των κινήτρων της χώρας.   
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Τις επιχειρηματικές ευκαιρίες στην Νότια Αφρική παρουσίασε ο κ. Αντώνης Μαυρίδης,  

Υπεύθυνος  Εμπορικού Τμήματος της Πρεσβείας της  Ν. Αφρικής λέγοντας ότι παρότι η 

Νότιος Αφρική είναι ήδη αναπτυγμένη υπάρχουν  επενδυτικές και εμπορικές ευκαιρίες σε 

πολλούς τομείς όπως, ο τομέας  της τεχνολογίας, των κατασκευών, του  τουρισμό κ.α.  

Ο κ.  Μανώλης Δανιήλ, Διευθυντής Διεθνών Εκθέσεων της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων 

και Εξωτερικού Εμπορίου A.E  μίλησε για τις ελληνικές εξαγωγές  οι οποίες  παρουσιάζουν 

μια μικρή αύξηση για το έτος 2015 της τάξεως του 7,83%  σε σχέση με το έτος 2014,   και 

σημείωσε ότι έχει ενταχτεί  στο πρόγραμμα δράσης εξωτερικού εμπορίου  για το έτος 2016 η 

ανάπτυξη των εξαγωγών στις νέες αγορές του Ιράν, της Νότιας Κορέας και της 

Κεντροανατολικής  Αφρικής.  

Συντονιστής της συζήτησης ήταν ο Γενικός Γραμματέας του Ελληνο-Αφρικανικού 

Επιμελητηρίου κ. Δημήτρης Μανιατάκης ο οποίος ευχαρίστησε  με την σειρά του τους 

ομιλητές και τους  παρευρισκόμενους και εξέφρασε την πεποίθηση του ότι η εσπερίδα που 

διοργανώθηκε θα είναι πολύ χρήσιμη στους Κρήτες επιχειρηματίες δίνοντας έναυσμα  στην 

αναζήτηση νέων αγορών, συνεργασιών και συμπράξεων και η Υποσαχάρια Αφρική μπορεί να 

αποτελέσει πρόσφορη διέξοδο  για τις εξαγωγές προϊόντων και υπηρεσιών.  

Μετά το πέρας των παρουσιάσεων οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία για κατ’ ιδίαν 

ενημέρωση και συζητήσεις με τους προσκεκλημένους ομιλητές και εκφράστηκε η επιθυμία 

συνέχειας της παραγωγικής επικοινωνίας του Ελληνο-Αφρικανικού Επιμελητήριου με τους 

επιχειρηματίες της Κρήτης. 

 

4γ. Απονομή των Greek Exports Awards 2016  

Η Εthos Events  πραγματοποίησε την Πέμπτη 9 Ιουνίου 2016 την απονομή των Greek 

Exports Awards 2015  στο  Divani  Apollon  στην Αθήνα  στo  πλαίσιο της διοργάνωσης του 

Greek Exports Awards, με την Ένωση Διπλωματικών Υπαλλήλων Οικονομικών & Εμπορικών 

Υποθέσεων (ΕΝΔΥ ΟΕΥ), του Υπουργείου Εξωτερικών σε συνεργασία με την Εthos Events και 

το οικονομικό περιοδικό ΧΡΗΜΑ. Η διοργάνωση, τέθηκε και υπό την Αιγίδα  του Ελληνο- 

Αφρικανικού Επιμελητηρίου.  Το Επιμελητήριο παραβρέθηκε στην απονομή με τους κ.κ.  Δ. 

Μανιατάκη, Γενικό Γραμματέα  και Ι. Βασαρδάνη, Μέλος Δ.Σ.   

4δ.   Εσπερίδα «Ανάπτυξη ελληνικής επιχειρηματικότητας στην Υποσαχάρια  

Αφρική» στην Κόρινθο  

 

http://trademission.kenyagreece.com/blog/%ce%b5%cf%80%ce%b5%ce%bd%ce%b4%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%87%ce%b5%ce%b9%cf%81%ce%b7%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bb%ce%ae/
http://trademission.kenyagreece.com/blog/%ce%b5%cf%80%ce%b5%ce%bd%ce%b4%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%87%ce%b5%ce%b9%cf%81%ce%b7%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bb%ce%ae/
http://trademission.kenyagreece.com/blog/%ce%b5%cf%80%ce%b5%ce%bd%ce%b4%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%87%ce%b5%ce%b9%cf%81%ce%b7%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bb%ce%ae/
http://trademission.kenyagreece.com/blog/%ce%b5%cf%80%ce%b5%ce%bd%ce%b4%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%87%ce%b5%ce%b9%cf%81%ce%b7%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bb%ce%ae/
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Το  Ελληνο-Αφρικανικό Επιμελητήριο Εμπορίου και Ανάπτυξης και το Επιμελητήριο 

Κορινθίας διοργάνωσαν  με επιτυχία,  ενημερωτική εσπερίδα  με θέμα  «Ανάπτυξη ελληνικής 

επιχειρηματικότητας στην Υποσαχάρια Αφρική» την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2016, στην 

αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Κορινθίας.  Σκοπός της εσπερίδας ήταν η 

ενημέρωση των Κορίνθιων επιχειρηματιών για τις επενδυτικές ευκαιρίες που 

παρουσιάζονται στους κλάδους των κατασκευών, ενέργειας,  τεχνολογίας, τροφίμων, 

τουρισμού κ.α.  σε Αφρικανικές χώρες. 

Εκπρόσωποι Πρεσβειών και Προξενείων καθώς και εκπρόσωπος από την  Ελληνική Εταιρεία 

Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου A.E, αναφέρθηκαν στην εμπειρία τους  για την 

οικονομία και τις προοπτικές ανάπτυξης, το επιχειρηματικό περιβάλλον και τις συνθήκες 

εισόδου στις αγορές της Αφρικανικής Ηπείρου.  

Χαιρετισμό απεύθυναν οι κ.κ. : Βασίλης Νανόπουλος, Πρόεδρος του Επιμελητήριου 

Κορινθίας, Δημήτρης Μανιατάκης, Γενικός Γραμματέας του Ελληνο-Αφρικανικού 

Επιμελητηρίου και Αλκης Ηλιάδης, Αντιπρόεδρος του Ελληνο-Αφρικανικού Επιμελητηρίου.   

Ο Πρόεδρος κ. Βασίλης Νανόπουλος καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους και τους ομιλητές 

και τόνισε ότι η εσπερίδα αυτή είναι μια ευκαιρία για έναν κύκλο στενότερης συνεργασίας 

μεταξύ των δυο Επιμελητηρίων με σκοπό την ενημέρωση και την τόνωση της εξωστρέφειας  

των ελληνικών εταιρειών οι οποίες δέχονται έντονες πιέσεις λόγω της ύφεσης και 

οδηγούνται στην αναζήτηση νέων αγορών,  συνεργασιών και συμπράξεων.  

Ο Γενικός Γραμματέας Δ. Μανιατάκης αναφέρθηκε στους σκοπούς και  στις υπηρεσίες που 

προσφέρει το Ελληνο-Αφρικανικό  Επιμελητήριο μέσω ημερίδων, συναντήσεων και της 

Ιστοσελίδας του (www.helafrican-chamber.gr), και συγκεκριμένα της πληροφοριακής 

ενότητας : Αφρική με μια ματιά:  “ Africa at a Glance” που παρέχει στα μέλη του  

Επιμελητηρίου μια λεπτομερή βάση δεδομένων με μίκρο  και μακροοικονομικά στοιχεία για 

όλες  τις χώρες της Αφρικής. Τέλος ευχαρίστησε τον κ. Βασίλη Νανόπουλο για την 

πρωτοβουλία του οργάνωσης της επιτυχημένης αυτής εσπερίδας.   

Ο κ. Αλκης Ηλιάδης  στον χαιρετισμό του τόνισε ότι, σε αντίθεση με την Ελλάδα όπου 

συρρικνώνεται, η ζήτηση στην Αφρική για προϊόντα και υπηρεσίες αυξάνεται σταθερά 

ανοίγοντας νέους ορίζοντες για τις εξωστρεφείς ελληνικές επιχειρήσεις. 

Στην συνέχεια ο καθηγητής κ. Αστέρης Χουλιάρας, του Τμήματος  Πολιτικής Επιστήμης και 

Διεθνών Σχέσεων του  Πανεπιστήμιου  Πελοποννήσου  έκανε μια ανασκόπηση των 

τελευταίων εξελίξεων στην Υποσαχάρια Αφρική.  
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Ο κ.  Μανώλης Δανιήλ, Διευθυντής Διεθνών Εκθέσεων της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων 

και Εξωτερικού Εμπορίου A.E  μίλησε για τις ελληνικές εξαγωγές  οι οποίες  παρουσιάζουν 

μια μικρή αύξηση για το έτος  2015,   και σημείωσε ότι στο πρόγραμμα δράσης εξωτερικού 

εμπορίου  για το έτος 2016 έχει ενταχτεί  και η Κεντροανατολική  Αφρική.  

Στην συνέχεια ακολούθησαν παρουσιάσεις για τρεις  χώρες της Αφρικής. 

Τις επιχειρηματικές ευκαιρίες στην Νότια Αφρική παρουσίασε ο κ. Αντώνης Μαυρίδης,  

Υπεύθυνος  Εμπορικού Τμήματος της Πρεσβείας της  Ν. Αφρικής λέγοντας ότι παρότι η 

Νότιος Αφρική είναι ήδη αναπτυγμένη παραμένουν οι επενδυτικές και εμπορικές ευκαιρίες 

σε πολλούς τομείς όπως, ο τομέας  της τεχνολογίας, των κατασκευών, του  τουρισμό κ.α.  

Η Πρόξενος της Κένυας στην Ελλάδα κα Βίκυ Πανταζοπούλου στην παρουσίαση της 

αναφέρθηκε στις δυνατότητες και  τις μεγάλες ευκαιρίες που ανοίγονται στην Κένυα στους 

τομείς: ενέργειας, διαχείρισης απορριμμάτων, τεχνολογίας, κατασκευής κατοικιών, έργα 

οδοποιίας, βιομηχανίας, αγροτικής παραγωγής (ηλιέλαιο, γιαούρτι, γάλα τυρί, κρέας, φρούτα 

κ.ά.), καθώς και τουρισμού, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ηλιακή, αιολική, γεωθερμική, 

ενέργεια με χρήση βιοκαυσίμων), ορυκτών, γυψοσανίδων καθώς και εκπαίδευσης, 

χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, εισαγωγής και εξαγωγής γεωργικών προϊόντων, 

μηχανολογικού εξοπλισμού και  επενδύσεων στους τομείς εστίασης και ζαχαροπλαστικής. 

Ο κ. Δημήτρης Λουκάς, Πρόεδρος Ελληνο- Ζαμπιανού Επιμελητήριου στην ομιλία του για την 

Ζάμπια σημείωσε ότι σε πολλούς τομείς υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον λόγω της αύξησης 

της μεσαίας τάξης και ότι η έναρξη μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας είναι εύκολο να 

ξεκινήσει λόγω των θεσμών της και των κινήτρων της χώρας.   

Συντονιστής της συζήτησης ήταν ο Αντιπρόεδρος του Ελληνο-Αφρικανικού Επιμελητηρίου κ. 

Αλκης Ηλιάδης  ο οποίος ευχαρίστησε  με την σειρά του τους ομιλητές και τους  

παρευρισκόμενους και εξέφρασε την πεποίθηση του ότι η εσπερίδα που διοργανώθηκε θα 

είναι πολύ χρήσιμη στους Κορίνθιους 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.  

 Μετά το πέρας των παρουσιάσεων οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία για κατ’ ιδίαν 

ενημέρωση και συζητήσεις με τους προσκεκλημένους ομιλητές και εκφράστηκε η επιθυμία 

συνέχειας της παραγωγικής επικοινωνίας του Ελληνο-Αφρικανικού Επιμελητήριου με τους 

επιχειρηματίες και το Επιμελητήριο Κορινθίας.  
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4.ε. Hμερίδα «Επιχειρηματικές ευκαιρίες στην Νιγηρία» στο Ε.Β.Ε.Α., 11 Νοεμβρίου 
2016  

Το  Ελληνο-Αφρικανικό Επιμελητήριο Εμπορίου και Ανάπτυξης, η Πρεσβεία της Νιγηρίας και 

ο Οργανισμός της Νιγηριανής Διασποράς Ευρώπης (Nigerian In Diaspora Organization 

Europe) διοργάνωσαν  με  επιτυχία,  ενημερωτική εσπερίδα  με θέμα  «Επιχειρηματικές 

Ευκαιρίες στην Νιγηρία» την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2016, στην κατάμεστη αίθουσα 

εκδηλώσεων του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.).  Σκοπός της 

Ημερίδας ήταν  η υποστήριξη με πρακτικό τρόπο της εξωστρέφειας των ελληνικών 

επιχειρήσεων και η ενημέρωση των Ελλήνων επιχειρηματιών για τις επενδυτικές ευκαιρίες 

που παρουσιάζονται στην Νιγηρία σε διάφορους κλάδους όπως των κατασκευών, ενέργειας, 

τεχνολογίας, τροφίμων, τουρισμού κ.α.  

Χαιρετισμό απεύθυναν οι κ.κ. :  Dr. Camillus Konkwo, Πρόεδρος Επιτροπής των Νιγηριανών της 

Διασποράς Ευρώπης, Dr. George A. Manuwuike, Πρόεδρος των Νιγηριανών της Διασποράς 

(NIDOE), Dr. Emma Oparaocha, Πρόεδρος  των Νιγηριανών της Διασποράς Ελλάδας, H.E. Mr. Ogah 

Usman Ari CDA, Πρέσβης της Νιγηρίας στην Αθήνα, Δρ. Σωτήρης Μουσούρης, Πρόεδρος του 

Ελληνο-Αφρικανικού Επιμελητήριου Εμπορίου και Ανάπτυξης, Hon Rita Orji, Πρόεδρος της Βουλής 

των Reps Επιτροπής Διασποράς Υποθέσεων / Εποπτείας Αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών.  

Ο Επιτετραμμένος της Νιγηρίας στην Ελλάδα Mr. Ogah Usman Ari CDA, καλωσόρισε τους 

προσκεκλημένους και τους ομιλητές και αναφέρθηκε στις επιχειρηματικές ευκαιρίες και στους 

λόγους που οι Έλληνες επιχειρηματίες θα μπορούσαν να αναπτύξουν σε μια χώρα σαν την Νιγηρία. 

Τόνισε ότι η εσπερίδα αυτή είναι μια ευκαιρία για έναν κύκλο στενότερης συνεργασίας μεταξύ των 

δύο Χωρών.   

Ο Πρόεδρος του Ελληνο-Αφρικανικού Επιμελητήριου Δρ. Σωτήρης Μουσούρης στον χαιρετισμό 

του τόνισε ότι «αυτό είναι το είδος της συνάντησης που οραματιστήκαμε όταν δημιουργήσαμε το 

Επιμελητήριό μας πριν από 18 χρόνια. Ένας διάλογος των Ελλήνων επιχειρηματιών με τους 

εκπροσώπους της επιχειρηματικής κοινότητας της μεγαλύτερης  χώρας  της αφρικανικής ηπείρου, 

της Νιγηρίας,  7ης στον κόσμο τώρα και 3ης σε 50 χρόνια.   

Υπενθυμίζω ότι η  Αφρική είναι η  ήπειρος με την  ταχύτερα αναπτυσσόμενη οικονομία μετά την 

Ανατολική Ασία. 

Η Νιγηρία, ένας αφρικανικός  γίγαντας, με άφθονους φυσικούς πόρους και έναν δυναμικό ευέλικτο 

και επιχειρηματικό  πληθυσμ, ό και ιδιαίτερα  την Νιγηριανή γυναίκα, έχει σημειώσει  αύξηση του 
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εθνικού εισοδήματος σε ποσοστό άνω του 5%, η οποία λόγω της πτώσεως των τιμών του πετρελαίου 

μειώθηκε στο 3% το 2015. Εν τούτοις, ενώ το πετρέλαιο αντιπροσώπευε το 15,4% του ΑΕΠ το 2010, 

σήμερα αντιπροσωπεύει το 10%,  που αναδεικνύει την διαφοροποίηση της οικονομίας  που τώρα 

αποτελεί  επίσημη πολιτική της χώρας». 

Αναφέρθηκε επίσης στον τομέα της ενέργειας και ιδιαίτερα στις ανανεώσιμες πηγές  που 

αποτελούν ένα  κρίσιμο παράγοντα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και της 

υπερθέρμανσης του πλανήτη που απειλεί ιδιαίτερα την Αφρική.  Η σχετική συμφωνία των  

Παρισίων αποτελεί αποφασιστική  πρόοδο  και πρέπει να εφαρμοστεί χωρίς καθυστέρηση από όλα 

τα κράτη που την έχουν υπογράψει συμπεριλαμβανόμενων των ΗΠΑ .  

Τελειώνοντας  είπε,  ότι ορισμένες πρόσφατες διεθνείς πολιτικές εξελίξεις  στον ανεπτυγμένο κόσμο, 

όπως το Brexit και οι εκλογές στις ΗΠΑ, ελπίζει ότι δεν θα  επηρεάσει τις σχέσεις του Βορρά  με τον 

αναπτυσσόμενο κόσμο και ιδιαίτερα της Αφρικής, από τάσεις απομονωτισμού και ότι,  αντίθετα,  θα 

δοθεί ώθηση σε  προσπάθειες  δημιουργίας ορισμένων κανόνων στην παγκοσμιοποίηση και στη 

μείωση των εισοδηματικών ανισοτήτων οι οποίες τροφοδοτούν τον λαϊκισμό και άλλες  αρνητικές 

αντιδράσεις και ότι θα ενισχυθεί ο ρόλος των Ηνωμένων Εθνών και άλλων Διεθνών Οργανισμών.  

Στην συνέχεια ο καθηγητής κ. Γιάννης Καλογεράκης  στην εισήγηση του με θέμα    «Εμψυχώνοντας 

τους  Νιγηριανούς να οδηγήσουν την αλλαγή»  διαπίστωσε ότι πάντοτε ένας Οργανισμός ή μια 

εταιρεία για να επιτύχουν πρέπει να έχουν ως κεντρικό άξονα τον άνθρωπο. Τόνισε ότι οι Έλληνες 

έχουν την εμπειρία και μπορούν να την μεταδώσουν.    

 Οι συμμετέχοντες Νιγηριανοί ομιλητές παρουσίασαν τις επιχειρηματικές ευκαιρίες στην Νιγηρία 

στους τομείς των κατασκευών, τουρισμού και φιλοξενίας, τα νομοθετικά επιχειρηματικά κίνητρα  

και το ευνοϊκό περιβάλλον της Νιγηρίας, τα προγράμματα στεγαστικών δανείων κ.α.  

Τον κλάδο της ενέργειας στην Νιγηρία παρουσίασε ο κ. Καμάρης Ευάγγελος, Διευθυντής 

Ανάπτυξης για την Αφρικανική Αγορά, ΜΕΤΚΑ  A.E. και Μέλος του Διοικητικού  Συμβουλίου,  τον 

τομέα της  γεωργίας παρουσίασε ο κ. Παγώνης, Διευθυντής Εξαγωγών της εταιρείας Agrek Κ. 

Σαμαντουρος. Ο κ. Νικ Κάβουρας  έκανε παρουσίαση της εταιρείας του παραγωγής οίνου   και 

σημείωσε ότι λόγω της ποιότητας του ελληνικού οίνου  αξίζει να βρίσκονται στην αγορά ανά τον 

κόσμο.    

 Οι διοργανωτές ευχαρίστησαν τους ομιλητές για την παρουσία τους  και εξέφρασαν  την 

πεποίθηση τους  ότι η ημερίδα  που διοργανώθηκε θα είναι πολύ χρήσιμη στους Νιγηριανούς και 

Έλληνες  επιχειρηματίες  που την παρακολούθησαν,  δίνοντας έναυσμα  στην αναζήτηση νέων 
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αγορών, συνεργασιών και συμπράξεων και ότι η Νιγηρία  μπορεί να αποτελέσει πρόσφορη διέξοδο 

για τις εξαγωγές προϊόντων και υπηρεσιών. 

Μετά το πέρας των παρουσιάσεων οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία για κατ’ ιδίαν ενημέρωση 

και συζητήσεις με τους προσκεκλημένους ομιλητές και εκφράστηκε η επιθυμία συνέχειας της 

παραγωγικής επικοινωνίας του Ελληνο-Αφρικανικού Επιμελητήριου με τους Νιγηριανούς 

επιχειρηματίες και τους Νιγηριανούς της Διασποράς 

 

5.  Άλλες  Δράσεις  

5.α.    Εμπλουτισμός  Ιστοσελίδας  του Επιμελητηρίου  

Στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου www.helafrican-chamber.gr έχει δημιουργηθεί η 

ενότητα  “Africa at a Glance”  για την παροχή πληροφοριών για κάθε χώρα της Αφρικής.  

Για την κάθε χώρα περιλαμβάνονται :  

 Γεωγραφική πληροφόρηση με στατιστικά στοιχεία για θέματα πληθυσμιακά, 

πλουτοπαραγωγικών πηγών,   οικονομικού  περιβάλλοντος και  στοιχεία  επικοινωνίας 

με φορείς όπως Investment Promotion Agencies  (IPA). Μεταξύ άλλων η  ενότητα 

 Diplomatic Missions  περιέχει στοιχεία των εκπροσώπων της χώρας στην Ελλάδα καθώς 

και των διπλωματικών αποστολών της Ελλάδος στην συγκεκριμένη Αφρικανική χώρα.     

Το Επιμελητήριο αποφάσισε τον εμπλουτισμό της Ιστοσελίδας  του με μια  σειρά 

συνεντεύξεων από επιχειρηματίες που έχουν δραστηριότητα στην Αφρική. Οι  

συνεντεύξεις που φιλοξενούνται στην ιστοσελίδα μας είναι του Πορτογάλου 

επιχειρηματία κ. Mantero που απαντά σε ερωτήσεις σχετικά με την οικονομική κρίση 

στην Πορτογαλία Αιθιοπία, τον ρόλο του ιδιωτικού τομέα την περίοδο αυτή και 

ιδιαιτέρα, την συμβολή της Αφρικανικής αγοράς στην έξοδο της χώρας από το Μνημόνιο 

και της Αικατερίνης Αρμενάκη, Επίτιμης Πρόξενου της Αιθιοπίας στην Ελλάδα η οποία 

αναφέρεται στην υψηλή ανάπτυξη της Αιθιοπικής οικονομίας και τις ευνοϊκές 

προοπτικές στο εμπόριο και τις επενδύσεις για τους Έλληνες επιχειρηματίες.   

  
 

5.β.  Συνεργασίες με Άτομα-Συνδέσμους στην Αφρική  

Το Επιμελητήριο συνεχίζει την προσπάθεια σειράς νέων επαφών με Επιμελητήρια 

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

δυνατότητα επέκτασης σε αυτές τις αγορές.  

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

αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου.  

 

 


