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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 

 

 Συγκέντρωση πληροφοριών γύρω από τις εξελίξεις στους εμπορικούς, 

οικονομικούς, τουριστικούς και πολιτιστικούς τομείς είτε των Αφρικανικών 

χωρών, είτε της Ελλάδας και παροχή των πληροφοριών αυτών με έντυπα ή 

ηλεκτρονικά μέσα.  

 Διοργάνωση συναντήσεων, συμποσίων, συνδιασκέψεων, και κάθε είδους 

επαφών που αφορούν στη δημιουργία εμπορικών και άλλων δεσμών μεταξύ 

της Ελλάδας και των Αφρικανικών χωρών, καθώς και συνεδρίων, πολυμερών 

και διμερών συναντήσεων μεταξύ Ελλήνων και Αφρικανών του ιδιωτικού και 

δημόσιου τομέα, διευκολύνοντας επαφές, ανταλλαγές πληροφοριών και 

διαπραγματεύσεις. 

 Διοργάνωση εκδηλώσεων υπό την αιγίδα του Επιμελητηρίου & προβολή της 

εκδήλωσης μέσω της ιστοσελίδας και άλλων μέσων. 

 Προώθηση και διαμεσολάβηση 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. 

 Προώθηση ελληνικών προϊόντων στις Αφρικανικές χώρες. 

 Διευκόλυνση επιλύσεως διαφορών μεταξύ φορέων, οργανισμών, ιδρυμάτων, 

επιχειρήσεων συμμετεχόντων στις ελληνο-αφρικανικές σχέσεις. 
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 Συμβολή σε κυβερνητικές πρωτοβουλίες σύναψης και ενίσχυσης Ελληνο-

Αφρικανικών οικονομικών σχέσεων, με έρευνες, πληροφορίες, μεθόδους και 

εντοπισμό ενδιαφερομένων επιχειρηματιών. 

 Διάθεση αίθουσας σεμιναρίων/συνεδριάσεων στους χώρους του 

Επιμελητηρίου. 

 Διοργάνωση επιχειρηματικών αποστολών. 

 Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά προγράμματα που αφορούν στην Αφρική. 

 Παροχή συμβουλών 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. 
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