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Συµφωνία συνεργασίας µεταξύ της Κεντρικής Ενωσης Επιµελητηρίων Ελλάδος και
της Ένωσης Επιµελητηρίων Κορέας υπεγράφη σε ειδική εκδήλωση στο πλαίσιο του
Ελληνο-κορεατικού Επιχειρηµατικού Φόρουµ, που πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκε ο υπουργός Οικονοµίας και Οικονοµικών κ. Γιώργος
Αλογοσκούφης και ο Κορεάτης οµόλογος του. Την συµφωνία υπέγραψε ο πρόεδρος
της ΚΕΕΕ κ. Γιώργος Κασιµάτης µε τον πρόεδρο της Κορεάτικης Ένωσης κ. Sohn
Kyung-Shik, ενώ συνυπέγραψε και ο πρόεδρος του ΕΒΕ Αθηνών κ. Κωνσταντίνος
Μίχαλος µε την ιδιότητα του Εκτελεστικού Προέδρου της Ελληνο – Κορεατικής
Επιτροπής Οικονοµικής Συνεργασίας.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν επίσης ο πρόεδρος του ∆ιεθνούς Εµπορικού
Επιµελητηρίου κ. Νικόλαος Βερνίκος, ο Οικονοµικός Επόπτης της ΚΕΕΕ κ. Π.
Αγνιάδης και πολλοί επιχειρηµατίες.
Μετά την υπογραφή ο πρόεδρος της ΚΕΕΕ κ. Γιώργος Κασιµάτης δήλωσε πως
οι επιχειρήσεις βρίσκονται σήµερα αντιµέτωπες µε ένα διεθνοποιηµένο σύστηµα
παραγωγής και εµπορίας, στο πλαίσιο του οποίου προσπαθούν συνεχώς να
προσαρµοστούν στις τεχνολογικές εξελίξεις, την απελευθέρωση των αγορών και τον
αυξανόµενο ανταγωνισµό.
Όπως είπε ο κ. Κασιµάτης η συνεργασία µεταξύ κρατών και η ανάπτυξη του διεθνούς
εµπορίου αγαθών και υπηρεσιών αποκτά ιδιαίτερη σηµασία για την ευηµερία µιας
χώρας. Η ευηµερία µιας χώρας εξαρτάται επίσης σε µεγάλο βαθµό από την
ανταγωνιστικότητα, δηλαδή από τις επιδόσεις της στο διεθνές εµπόριο. Η Ελλάδα δεν
µπορεί να αποµονωθεί από τις παγκόσµιες οικονοµικές εξελίξεις, το στοίχηµα για την
χώρα µας είναι να αποφευχθούν οι κίνδυνοι και να αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες. Η
Ελλάδα πρέπει να είναι εξωστρεφής και προς αυτή την κατεύθυνση θα ενταθούν οι
προσπάθειες των φορέων που εκπροσωπούν την επιχειρηµατική κοινότητα.
Ο κ. Κασιµάτης πρόσθεσε: «Ο ρόλος των Επιµελητηρίων στο σηµερινό έντονα
ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον είναι κρίσιµος και καθοριστικός. Η ΚΕΕΕ,
εξάλλου, το συντονιστικό όργανο όλων αυτών των κατά τόπους Επιµελητηρίων της
χώρας, καλείται να εµπνέει και να ενισχύει τις προσπάθειες των ελληνικών
επιχειρήσεων για την ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών, δηµιουργώντας την
κατάλληλη νοµική και θεσµική βάση για το σκοπό αυτό. Γι΄ αυτό αναπτύσσει από
την πλευρά της διεθνείς συνεργασίες σε διµερές επίπεδο µε τα Επιµελητήρια άλλων
χωρών, µέσω της υπογραφής συµφωνιών συνεργασίας, οι οποίες αποτελούν τη βάση
πάνω στην οποία οι επιχειρήσεις µπορούν να στηριχθούν για την προώθηση των
δικών τους συνεργασιών. Στο πλαίσιο αυτό κινείται και η σηµερινή συµφωνία µε την
Ένωση Επιµελητηρίων Κορέας, η οποία πιστεύουµε ότι θα βοηθήσει πολύ την
περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων των Επιµελητηρίων των δύο χωρών και των
επιχειρήσεών τους.»
Παράλληλα η ΚΕΕΕ, σε συνεργασία µε το Ευρωεπιµελητήριο και µε τη
χρηµατοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υλοποιεί το Πρόγραµµα Εκπαίδευσης

Στελεχών (Executive Training Programme) στην Ιαπωνία και στην Κορέα, το οποίο
αποτελεί ένα ετήσιο εκπαιδευτικό πρόγραµµα που λειτουργεί εδώ και 25 χρόνια και
απευθύνεται σε στελέχη ευρωπαϊκών επιχειρήσεων που ενδιαφέρονται για τις
συγκεκριµένες αγορές.

