
Συνεργασία  ΕΣΕΕ & Enterprise Greece  για την προώθηση των ελληνικών 

εξαγωγών και την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ΜΜε. 

 
 

Υπεγράφη σήμερα συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου & 

Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) και του Οργανισμού Enterprise Greece από τους προέδρους των δύο φορέων 

κ.κ. Βασίλη Κορκίδη και Χρήστο Στάικο. 

Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας δίνει πολύ μεγάλη σημασία στην 

καλύτερη δυνατή προώθηση των ελληνικών εξαγωγών και στην εν γένει ενίσχυση του εξωστρεφούς 

χαρακτήρα της Μμε ελληνικής επιχείρησης. Ο Enterprise Greece, από την άλλη πλευρά, ως ο αρμόδιος 

φορέας από πλευράς ελληνικού κράτους για την προσέλκυση επενδύσεων στην Ελλάδα και την προώθηση 

των εξαγωγών, έχει ως στόχο να προβάλλει τη χώρα ως σημαντικό στρατηγικό εταίρο παγκοσμίως. 

Στο πλαίσιο αυτό, με το συγκεκριμένο Σύμφωνο Συνεργασίας, οι δύο φορείς αποσκοπούν στη δημιουργία 

δεσμών και στην υλοποίηση δράσεων, με στόχο την αύξηση των συνεργειών και της προστιθέμενης αξίας 

και τη διοχέτευση τεχνογνωσίας και επιστημονικής εξειδίκευσης στους τομείς της προσέλκυσης 

επενδύσεων και της προώθησης των εξαγωγών. Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών οι εδώ 

συμβαλλόμενοι φορείς θα προβούν:  

 Στην ανταλλαγή πληροφοριών με στόχο την από κοινού αναγνώριση πεδίων συνεργασίας.  

 Στην ανταλλαγή πληροφοριών για το εμπόριο, τις υπηρεσίες και τον τριτογενή τομέα γενικότερα, και 

στην διασφάλιση ότι οι σχετικές πληροφορίες θα κοινοποιούνται στα μέλη εκάστου των συμβαλλομένων 

ή στους εξαγωγείς, προκειμένου να υπάρχει ενημέρωσή τους τόσο ως προς θέματα εξαγωγών όσο ως 

προς τις οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις που μπορούν να επηρεάσουν τον χώρο του ελληνικού 

εμπορίου.  

 Στην ανταλλαγή πληροφοριών αναφορικά με το διμερές εμπόριο της Ελλάδας με άλλες χώρες.  

 Στην ανταλλαγή πληροφοριών αναφορικά με τα μηνύματα που λαμβάνουν από εξαγωγείς σχετικά με την 

δραστηριοποίησή τους σε άλλες χώρες.  

 Στην ανταλλαγή πληροφοριών για νέες κυβερνητικές πρωτοβουλίες που αφορούν τις εξαγωγές.  

 Στη διοργάνωση κοινών εκδηλώσεων σχετικών με τη διευκόλυνση των εξαγωγών.  

 Στην ανταλλαγή δημοσιεύσεων, περιοδικών, περιοδικών εκδόσεων, και μελέτες που σχετίζονται με τις 

εξαγωγές καθώς και τις πολιτικές και τους κανονισμούς που τις διέπουν.  

 Στην συνεργασία για τη διευκόλυνση υφιστάμενων και ενδιαφερομένων εξαγωγέων που αντιμετωπίζουν 

δυσκολίες στην υλοποίηση των εξαγωγικών τους σχεδίων ή που ζητούν περαιτέρω πληροφόρηση για 

τους ισχύοντες Νόμους και Κανονισμούς.  

 Στην ανταλλαγή εμπειριών, με επιφύλαξη της διαθεσιμότητας πόρων, τα μέρη δύνανται να 

διαβουλεύονται μεταξύ τους περιοδικά, και μέσω απευθείας συναντήσεων, σε ζητήματα που εμπίπτουν 

στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος πρωτοκόλλου συνεργασίας. Τα μέρη θα υποστηρίζουν και θα 

ενθαρρύνουν την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, πληροφοριών, ευκαιριών κατάρτισης, εργαστηρίων, 

σεμιναρίων, επισκέψεων μελέτης, κλαδικών μελετών και αποστολών μεταξύ τους. 

 

Τόσο η ΕΣΕΕ όσο και ο Enterprise Greece μοιράζονται την αντίληψη ότι για την επιτυχία της εξαγωγικής 

δραστηριότητας χρειάζονται συντονισμένες ενέργειες και ενίσχυση της εξωστρέφειας της ελληνικής 

αγοράς. Αμφότεροι οι φορείς, έχουν αναλάβει να εργαστούν από κοινού για την προώθηση αυτού του 

σκοπού, δημιουργώντας διαύλους άμεσης και σταθερής επικοινωνίας μεταξύ τους και κοινών δράσεων για 

την καλύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των συμπεφωνημένων στόχων. 

 



 

 

Πρωτόκολλο Συνεργασίας 
Μεταξύ 

του ΙΝ.ΕΜ.Υ. (Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών της ΕΣΕΕ) 
και της  

«Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου ΑΕ» 
 

σε θέματα συνεργασίας στην προώθηση των ελληνικών εξαγωγών 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

Στην Αθήνα, σήμερα 2/11/2015, οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, ήτοι: 
 
Αφενός, η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και 
Εξωτερικού Εμπορίου» με δ.τ. «Enterprise Greece», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφ. 
Βασιλίσσης Σοφίας, αρ. 109, όπως νόμιμα εκπροσωπείται (εφεξής καλούμενη «Enterprise 
Greece») 
 
και αφετέρου το νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών» 
(ΙΝ.ΕΜ.Υ.) της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.), 
το οποίο εδρεύει στην Αθήνα, οδός Πετράκη αρ. 8, όπως νόμιμα εκπροσωπείται (εφεξής 
καλούμενο «ΙΝΕΜΥ») 
 
Οι δύο φορείς οδηγούμενοι από την επιθυμία για την ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ τους 
αποσκοπούν στη δημιουργία δεσμών και στην υλοποίηση δράσεων, ως κατωτέρω 
αναπτύσσεται, με στόχο την αύξηση των συνεργιών και της προστιθέμενης αξίας και τη 
διοχέτευση τεχνογνωσίας και επιστημονικής εξειδίκευσης στους τομείς της προσέλκυσης 
επενδύσεων και της προώθησης των εξαγωγών. Περαιτέρω, επιδιώκεται η επίτευξη θετικών 
αποτελεσμάτων, σε σύντομο σχετικά χρόνο, προς ενίσχυση των ανωτέρω τομέων. 

 
δεσμεύονται και συμφωνούν: 

•   Να θέσουν βάσεις συνεργασίας σε ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος και να 
επιδιώξουν με κάθε τρόπο τις συστηματικές και συνεργατικές σχέσεις μεταξύ τους, με 
σκοπό με σκοπό την προώθηση της αμοιβαίας προσπάθειας σε όλους τους τομείς για την 
κατοχύρωση, διαφύλαξη και προαγωγή των θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος 

• Να προωθήσουν και να συντονίσουν την δράση τους, στην κατεύθυνση ανάπτυξης 
της ενότητας και της μαζικότητας της εκπροσώπησης των δύο Οργανώσεων. 

• Να επιδιώξουν την ανάπτυξη κοινών προγραμμάτων. 
• Να προσφέρουν αμοιβαία υποστήριξη σε επίπεδο τεχνογνωσίας η οποία θα 

βελτιώσει την ποιότητα και το εύρος των παρεχόμενων υπηρεσιών τους. 
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• Να αναλάβουν και να υλοποιήσουν από κοινού ενέργειες που αφορούν την 
ανάπτυξη ηλεκτρονικών εργαλείων για την ανταγωνιστικότητα των εμπορικών 
επιχειρήσεων και γενικότερα τον εκσυγχρονισμό και ηλεκτρονική αναβάθμιση του κλάδου. 

 
Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών οι εδώ συμβαλλόμενοι φορείς θα προβούν : 
i. στην ανταλλαγή πληροφοριών με στόχο την από κοινού αναγνώριση πεδίων 

συνεργασίας. 
ii. στην ανταλλαγή πληροφοριών για το εμπόριο, τις υπηρεσίες και τον τριτογενή 

τομέα γενικότερα, και στην διασφάλιση ότι οι σχετικές πληροφορίες θα 
κοινοποιούνται στα μέλη εκάστου των συμβαλλομένων ή στους εξαγωγείς, 
προκειμένου να υπάρχει ενημέρωσή τους τόσο ως προς θέματα εξαγωγών όσο ως 
προς τις οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις που μπορούν να επηρεάσουν τον 
χώρο του ελληνικού εμπορίου. 

iii. στην ανταλλαγή πληροφοριών αναφορικά με το διμερές εμπόριο της Ελλάδας με 
άλλες χώρες. 

iv. στην ανταλλαγή πληροφοριών αναφορικά με τα μηνύματα που λαμβάνουν από 
εξαγωγείς σχετικά με την δραστηριοποίησή τους σε άλλες χώρες. 

v. στην ανταλλαγή πληροφοριών για νέες κυβερνητικές πρωτοβουλίες που αφορούν 
τις εξαγωγές. 

vi.   στην διοργάνωση κοινών εκδηλώσεων σχετικών με τη διευκόλυνση των 
εξαγωγών.  

vii. στην ανταλλαγή δημοσιεύσεων, περιοδικών, περιοδικών εκδόσεων, και μελέτες 
που σχετίζονται με τις εξαγωγές καθώς και τις πολιτικές και τους κανονισμούς που 
τις διέπουν. 

viii.  στην συνεργασία για τη διευκόλυνση υφιστάμενων και ενδιαφερομένων 
εξαγωγέων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην υλοποίηση των εξαγωγικών τους 
σχεδίων ή που ζητούν περαιτέρω πληροφόρηση για του ισχύοντες Νόμους και 
Κανονισμούς. 

ix.  Στην ανταλλαγή εμπειριών, με επιφύλαξη της διαθεσιμότητας πόρων, τα μέρη 
δύνανται να διαβουλεύονται μεταξύ τους περιοδικά, και μέσω απευθείας 
συναντήσεων, σε ζητήματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
πρωτοκόλλου συνεργασίας. Τα μέρη θα υποστηρίζουν και θα ενθαρρύνουν την 
ανταλλαγή τεχνογνωσίας, πληροφοριών, ευκαιριών κατάρτισης, εργαστηρίων, 
σεμιναρίων, επισκέψεων μελέτης, κλαδικών μελετών και αποστολών μεταξύ τους. 

 
Στο πλαίσιο αυτό, δεσμεύονται να προχωρήσουν άμεσα στην ανάπτυξη σταθερής 
επικοινωνίας, αλληλοενημέρωσης και συνεργασίας για την καλύτερη και 
αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση της παρούσης συμφωνίας.  
 
Οι δραστηριότητες συνεργασίας που προβλέπονται στο πλαίσιο του παρόντος πρωτοκόλλου 
συνεργασίας δεν επιβάλλουν υποχρεώσεις οικονομικής φύσεως προς τα συμβαλλόμενα 
μέρη. Η ανάληψη δραστηριοτήτων που προβλέπονται στο παρόν πρωτόκολλου 
συνεργασίας, εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα των πόρων καθενός εκ των δύο μερών. Κάθε 
συμβαλλόμενο μέρος αναλαμβάνει το κόστος και τα έξοδα της συμμετοχής του στις 
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δραστηριότητες που αφορούν στο παρόν πρωτόκολλο συνεργασίας. Κάθε συμβαλλόμενο 
μέρος που αναλαμβάνει μία δραστηριότητα, θα επωμίζεται τα έξοδα διοργάνωσης και 
υλοποίησης της εκδήλωσης αυτής.   
Τα συμβαλλόμενα μέρη οφείλουν να τηρούν εμπιστευτικές τις πληροφορίες που 
ανταλλάσσουν για τις ανάγκες του παρόντος πρωτοκόλλου και υποχρεούνται να μην τις 
κοινοποιούν σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, μη συμπεριλαμβανομένων των μελών του 
προσωπικού τους που έχουν σχέση με την εκτέλεση του παρόντος πρωτοκόλλου. 
Ειδικότερα, αμφότερα τα μέρη συμφωνούν ότι κατά τη διάρκεια του παρόντος 
πρωτοκόλλου και μετά τη λήξη της, δεν θα αποκαλύψουν σε κανένα νομικό ή φυσικό 
πρόσωπο για οιονδήποτε λόγο ή σκοπό ή χρήση, πέρα από όσα προβλέπονται στο παρόν 
πρωτοκόλλο, καμία πληροφορία ή στοιχείο σχετικά με το άλλο συμβαλλόμενο μέρος. Αυτή 
η δέσμευση δεν θα ισχύει σε περίπτωση πληροφοριών των οποίων η αποκάλυψη 
επιβάλλεται από το νόμο ή από κάποια ρυθμιστική αρχή ή οι οποίες έχουν προηγουμένως 
γνωστοποιηθεί στο κοινό ή έχουν γίνει ευρύτερα γνωστές.  
Η διάρκεια του παρόντος πρωτοκόλλου είναι τριετής (3 έτη) από την ημερομηνία 
υπογραφής και εξειδικεύεται στο πλαίσιο της επιμέρους υλοποίησης δράσεων και της 
δημιουργίας σχετικών χρονοδιαγραμμάτων τα οποία θα επισυνάπτονται στο παρόν και θα 
αποτελούν αναπόσπαστα μέρη αυτού. Τα μέρη δύνανται να συμφωνήσουν γραπτώς την 
ανανέωσή της ανωτέρω αρχικής διάρκειας. 
Το παρόν πρωτόκολλο συνεργασίας παύει να ισχύει ανά πάσα στιγμή, με πρωτοβουλία ενός 
από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, μετά από προηγούμενη γραπτή ειδοποίηση προς το άλλο 
μέρος. 
Για την καλύτερη οργάνωση όλων των ανωτέρω κοινών δραστηριοτήτων, οι δύο Φορείς θα 
ορίζουν κατά περίπτωση τους εκπροσώπους τους 
 
Το παρόν πρωτόκολλο υπογράφηκε σε δύο (2) πρωτότυπα και κάθε συμβαλλόμενο μέρος 
έλαβε από ένα. 

 
 
 

Για τους Συμβαλλόμενους Φορείς 
 

 
Για το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών 

της ΕΣΕΕ 
 Για την Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων 

και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. 
 
 
 

Πρόεδρος  

  
 
 

Πρόεδρος 
 

Βασίλης Κορκίδης 
  

Χρήστο Στάικο 
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