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ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ  

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΓΕΡΙΑ –  
ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΤΗΡΙΖΕΙ  ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΥΤΗ 

 
 

Στα πλαίσια της αναπτυξιακής πορείας της Αλγερίας στους τομείς δόμησης και  
ενέργειας για την αναζωογόνηση της εμπορικής κίνησης στη χώρα αυτή ο Σύνδεσμος 
Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών διοργάνωσε υπό την αιγίδα της εταιρείας C.C.C. , 
αποστολή Ελλήνων επιχειρηματιών στην Αλγερία από τις 15-17 Μαΐου 2009 σε 
συνεργασία με την Ελληνική πρεσβεία της Αλγερίας και Σύνδεσμο Αλγερινών 
Επιχειρηματιών .  
Στην αποστολή αυτή συμμετείχε και ο Γενικός Γραμματέας του  Άραβο-Ελληνικού  
Επιμελητηρίου κος. Mohamad El Khazmi  και μίλησε στην εναρκτήριο συνεδρία του 
Οικονομικού Φόρουμ των Ελλήνων και Αλγερινών επιχειρηματιών επισημαίνοντας την 
σπουδαιότητα αυτής της επίσκεψης και τον ρόλο του Επιμελητηρίου και τη στήριξή του 
σε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες , ελπίζοντας ότι τέτοιου είδους συναντήσεις αμφοτέρων 
των πλευρών θα καρποφορήσουν με αποτέλεσμα τη κοινή συνεργασία και το κοινό 
συμφέρον.  
Στην αποστολή αυτή συμμετείχε επίσης και ο κος. Antar Pantelis , Αντιπρόεδρος του 
Δ.Σ. ο οποίος είχε ένα ενεργό ρόλο στην επίσκεψη αυτή βοηθώντας τους Έλληνες 
επιχειρηματίες να συνομιλήσουν με τους ομολόγους τους Αλγερινούς. Κατά τη διάρκεια 
του Φόρουμ εξέθεσαν τις επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν στην Αλγερία καθώς και 
το φορολογικό σύστημα και τις επιτρεπόμενες διευκολύνσεις. Ο Σύνδεσμος 
Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών προσκάλεσε τους Αλγερινούς επιχειρηματίες να 
συμμετάσχουν στο Φόρουμ που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα το διάστημα από 08-
10/07/ 2009 και το οποίο θα έχει τον τίτλο “Bridging the Mediterranean”. Η 
συνεδρίαση έληξε με την υπογραφή πρωτοκόλλου συμφωνίας μεταξύ του Συνδέσμου 
Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών και του αντίστοιχου Συνδέσμου της Αλγερίας.  
Η συμμετοχή του Επιμελητηρίου στη συνάντηση αυτή ήταν θετική διότι έδωσε  την 
ευκαιρία στους Έλληνες επιχειρηματίες να έρθουν σε επαφή με τους οικονομικούς 
φορείς της Αλγερίας και να γίνει σε όλους γνωστός ο ρόλος του Επιμελητηρίου οι  
υπηρεσίες που προσφέρει και γενικά η δραστηριότητά του .  
 Η επίσκεψη αυτή, καλύφθηκε από όλα τα ΜΜΕ  στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο 
έγιναν δε  εκτενή ρεπορτάζ για την εκδήλωση αυτή. 
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