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14 Μαΐου, 2018 

 
Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η  

  
 
Η τρέχουσα οικονοµική συγκυρία για την Ελληνική και Αιθιοπική οικονοµία είναι ιδιαίτερη. Για τον λόγο αυτό, µιά οµάδα 
Ελλήνων επιχειρηµατιών απο την Αιθιοπία και την Ελλάδα ιδρύσαµε το ΕλληνοΑιθιοπικό Επιχειρηµατικό Επιµελητήριο, 
που αναγνωρίσθηκε ως τέτοιο µε το υπ. Αριθµ. 52 Προεδρικό Διάταγµα της Αυτού Εξοχότητας του Προέδρου της 
Ελληνικής Δηµοκρατίας. 
  
Το ΕλληνοΑιθιοπικό Επιµελητήριο, το οποίο εκπροσωπώ ως Πρόεδρος, φιλοδοξεί να ενθαρύνει περαιτέρω συνεργασίες 
της Ελληνικής και Αιθιοπικής κοινότητας, στοχεύοντας στην αξιοποίηση και γεφύρωση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και 
δυνατοτήτων των δύο οικονοµιών, και πιό συγκεκριµένα, της αναπτυξιακής δυναµικής της Αιθιοπικής οικονοµίας και την 
τάση των Ελλήνων επιχειρηµατιών να καταστούν όλο και πιο εξωστρεφείς. Πιστεύουµε ακράδαντα ότι η εικόνα που 
παρουσιάζουν τα τελευταία χρόνια οι ΕλληνοΑιθιοπικές οικονοµικές σχέσεις,  και παρά τις γενικώτερες δυσκολίες, µπορεί 
να βελτιωθεί, µε επιθετική σύµπραξη Ελλήνων και Αιθιόπων επιχειρηµατιών. Ελπίζουµε ότι αυτή η κινητοποίηση θα δώσει 
ανάσες και στις δύο οικονοµίες.  
 
Το ΕλληνοΑιθιοπικό Επιχειρηµατικό Επιµελητήριο, είναι διµερές θεσµικό όργανο, αµιγώς Ελληνικού Δικαίου, αυστηρά µη 
κερδοσκοπικού και µη πολιτικού προσανατολισµού και που σε καµµία περίπτωση δεν φιλοδοξεί να υποκαταστήσει  
οποιαδήποτε Δηµόσια, Πολιτική ή Πολιτειακή Αρχή της Ελλάδας ή/και της Αιθιοπίας. Θα επιδιώξει συστηµατικά και επίµονα 
συνεργασίες, συµµαχίες και δραστηριότητες, που τελικά θα προάγουν τις σχέσεις των δύο φίλων χωρών και θα 
βελτιώσουν την οικονοµική των αλληλεπίδραση, χωρίς στεγανά και ανοιχτό σε όποιαν ή όποιον θέλει εν τη πράξει να 
συµβάλει στην επίτευξη των στόχων του.  
 
Θα χαρούµε πολύ, αν µας συµπεριλαµβάνατε στον κατάλογο των εν δυνάµει συνεργατών σας, ώστε στά πλαίσια κάποιας 
αλληλο-ενηµέρωσης, να προωθούνται γενικώτεροι τυχόν κοινοί σκοποί. 
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