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Ευκαιρίες επιχειρηματικής & επενδυτικής συνεργασίας
Seeking Business & Investments Cooperation
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Οικονομικές-Εμπορικές Ειδήσεις / Business News

4

Εκθέσεις-Συνέδρια / Exhibitions - Conferences
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Δραστηριότητες Επιμελητηρίου – Chamber’s Activities
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ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ ΑΝΑ ΧΩΡΑ/ ΤENDERS BY COUNTRY
OFFICIAL LINKS FOR TENDERS IN THE ARAB COUNTRIES
BAHRAIN
Tender Board www.tenderboard.gov.bh/index.aspx
JORDAN
General Supplies Department www.gsd.gov.jo
KUWAIT
Central Tenders Committee www.ctc.gov.kw + www.kuwaitchamber.org.kw
LEBANON
Council for Development & Reconstruction Department Tenders Legal Affairs Division
www.cdr.gov.lb
OMAN
Oman Tender Board / www.tenderboard.gov.om
www.alnashra-sy.com + www.syriantenders.com / QATAR
www.ctc.gov.qa
SYRIA

ΕΛΛΑΔΑ - GREECE
Σας ενημερώνουμε ότι στις 30/6/2014 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας (διαδρομή: Προσκλήσεις-προσκλήσεις) η υπ’ αριθ. πρωτ. οίκ. 22625/30-6-2014
απόφαση διενέργειας ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού σχετικά με το έργο “Σύστημα ελέγχου οδικών
μεταφορών” .
Το τεύχος διακήρυξης βρίσκεται στα γραφεία μας και είναι στη διάθεσή σας.
Για περισσότερες πληροφορίες & αποστολή όλου του υλικού ηλεκτρονικά παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με τα
γραφεία μας, αρμόδια κα. Β. Φουντουλάκη/ τηλ. 210 6773428 εσωτ. 109)
(Πηγή : Ελληνικό Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας/ ΣΕΠΕ)
Bulletin61July2014/Created by ARAB-HELLENIC CHAMBER OF COMMERCE / Mrs.VANIA FOUNTOULAKI

1

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ-ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
BUSINESS – INVESTMENT OPPORTUNITIES
ΑΙΓΥΠΤΟΣ – EGYPT

Προώθηση επιχειρηματικών ευκαριών στην
Αίγυπτο.
Το Α.Ε.Ε. σας ενημερώνει ότι υπάρχουν πολλές
επενδυτικές ευκαιρίες σήμερα στην Αίγυπτο, στους
τομείς της Αστικής Ανάπτυξης, Ναυτιλίας και
Χερσαίων Μεταφορών, Ασφαλίσεων, Τουρισμού,
Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, Πετρελαίου,
Δημοσίων και Ιδιωτικού Τομέα Έργων.

“Aromedical Primara” is interested in exporting
its products (Essential Oils) into the Greek market.

For more information, please contact:
Address: (18) Sharq Elneel, NUB university street,
Benisuef, Egypt.
Tel:
(+2)082-2242441
Mob: (+2)01224949031 – (+2)01006836773
Fax:
(+)082 2242441
Παρακαλούμε όπως βρείτε όλες τις λεπτομέρειες Email: info@aroprimara.com
σχετικά με αυτά τα έργα και ένα video προώθησης
των επενδύσεων στην Αίγυπτο από την Γενική Αρχή Website www.aroprimara.com
Επενδύσεων και Ελευθέρων Ζωνών, παρουσίασης (Πηγή: Πρεσβεία της Aραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου
του"Bedaya Center" και των υλικών ανάπτυξης και στην Αθήνα/Εμπορικό Γραφείο)
___________________________________________
προώθησης της επιχειρηματικότητας και των ΜΜΕ
επιχειρήσεων, για επενδύσεις στην Αίγυπτο στην ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ-SAUDI ARABIA
ιστοσελίδα:
To Άραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο σας ενημερώνει για
http://www.ecs.gov.eg/VCare/AttachECS/EcsDocuments/gafi2014.rar
τα ακόλουθα:
(Πηγή: Πρεσβεία της Aραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου 1) Σαουδαραβικός Οργανισμός για Προσέλκυση
στην Αθήνα/Εμπορικό Γραφείο)
αλλοδαπών επενδύσεων στην Σαουδική Αραβία
(SAGIA)-Διαδικασία “fast track” για νέες
“El Rehal Multi Group”, Egyptian company, αλλοδαπές επενδύσεις στην Σαουδική Αραβία.
which owns a factory for producing all kinds of salt, is ………………………………………………………..
interested in exporting its products (Ice-Melting Σύμφωνα με την εφαρμογή της “fast track”
Salt, Industrial Salt, All Kinds of Rock Salt) into διαδικασίας οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν
να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους και ηλεκτρονικά
the Greek markeτ.
στην διεύθυνση fasttrack@sagia.gov.sa.
For more information please contact:
Το αναλυτικό έγγραφο καθώς και το πρωτότυπο
Tel: 00202-040 2251688
κείμενο στην αγγλική γλώσσα, για το συγκεκριμένο
Fax: 00202-040 2231688
θέμα, βρίσκονται στο γραφείο μας και είναι στη
e-mail: info@elrehabgroup.com
διάθεσή σας, σε ηλεκτρονική μορφή.
website: www.elrehabgroup.com
th
Address:19, 6 October str./El Mahalla El Kobra,Egypt
(Πηγή: Πρεσβεία της Aραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου 2)Ενδιαφέρον Σαουδαραβικής κατασκευαστικήςεργολαβικής εταιρείας για προσλήψεις εργατικού
στην Αθήνα/Εμπορικό Γραφείο)
δυναμικού.

“Sofipack”, Egyptian company, is interested in

(ATCC Arabian Trading & Contrancting Co. Ltd.)

exporting its products of (Cast Polypropylene Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να επικοινωνήσει
packing material) into the Greek market.
άμεσα με τη συγκεκριμένη Σαουδαραβική
For more information please contact:
επιχείρηση η οποία έχει την έδρα της στο Ριάντ και
Contact person: Mr.Shaimaa Hegab,
αναλαμβάνει έργα τόσο στην περιοχή του Ριάντ όσο
και στη πόλη Yanbu 80 χιλιόμετρα βορειότερα της
Marketing/Export Manager
πόλεως της Τζέντας, στην Δυτική Περιφέρεια της
Tel: 00202-241 423 84/Fax: +241 422 67
Σαουδικής Αραβίας.
E- mail : marketing@sofipack.com.eg
H εταιρεία έχει το το δικαίωμα για συνολικά 150
Website: www.sofipack.com.eg
θεωρήσεις εισόδου (visas) και έχει ανάγκη από αυτές
(Πηγή: Πρεσβεία της Aραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου
τις κατηγορίες για να συμπληρώσει τις ανάγκες της
στην Αθήνα/Εμπορικό Γραφείο)
των θεωρήσεων αυτών (visas).
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Οι ειδικότητες για τις οποίες ενδιαφέρεται να προσλάβει
από την Ελλάδα ανθρώπινο δυναμικό είναι οι εξής: –

1. Reinforced concrete shuttering carpenter.
2. Reinforced concrete steel fabricator & fixer.
3. Mason to build block walls & plaster walls with cement
mortar.
4. Tile fitter to install marble, ceramic, terrazzo & cement
tiles.
5. Plumbers to do required building & site plumbing works.
6. Electricians to do building & site, medium and low
current systems.
7. Steel Door, Window & Hanger fabricator, welder &
installer.
8. Surveyor.
Στοιχεία επικοινωνίας της εν λόγω εταιρείας:
G. G.Hassan Establishment
Attn: Mr Mohamed Asghar – General Manager
P.O. BOX 2637, RIYADH SAUDI ARABIA 114 61
Dabbab Street Center Building, 3rd Floor
Tel: 00966 11 477 7075/ Fax: 00966 476 2898
Mobile: 00966 503 406 586/ e-Mail: maghrb@atcc.sa
3) Σαουδαραβική κατασκευαστική-τεχνική
εταιρεία Prince Sultan Cultural Center CompanyΚατασκευή ιατρικού πάρκου και πολυχώρου στη
πόλη της Τζέντας.
Σας γνωρίζουμε ότι ο Σαουδαραβικός Ομιλος επιχειρήσεων

Prince
Sultan
Cultural
Center
Company
που
δραστηριοποιείται στον κατασκευαστικό – τεχνικό τομέα
και ειδικότερα στην ανάληψη μεγάλων έργων και έργων
υποδομών έχει αναλάβει τη κατασκευή και λειτουργία
ιατρικού πάρκου, “healthcare park”, και πολυχώρου σε
περιοχή πολύ κοντά στη πόλη της Τζέντας.
Ο πολυχώρος θα αποτελείται, εκτός από το ιατρικό πάρκο
που θα περιλαμβάνει σύμπλεγμα ιατρικών κέντρων και
κλινικών διαφόρων ειδικοτήτων, από εμπορικά κέντρα,
συγκροτήματα κατοικιών, πολιτιστικά κέντρα και χώρους
αναψυχής για τους επισκέπτες και τους κατοίκους της
περιοχής. Παράλληλα θα υπάρχει δυνατότητα άμεσης
πρόσβασης στον νέο διεθνή αερολιμένα της πόλεως της
Τζέντας καθώς και στο κέντρο της πόλης.
Ο Διευθυντής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης της εν λόγω
Σαουδαραβικής επιχείρησης και υπεύθυνος για την
εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου, Mr Mostafa Altaher,
περιγράφει αναλυτικά το έργο στα σχετικά έγγραφα τα
οποία μπορούν να σας αποσταλούν, εφόσον ενδιαφέρεστε,
ηλεκτρονικά, για ενημέρωσή σας.

Mr. Mostafa Altaher / Jeddah HealthCare Park
Business Development Manager
Prince Sultan Cultural Center
Mobile + 966 56 924 5030
http://www.pscc.com.sa/en/index.html

Οι εργασίες έναρξης του έργου, υπολογίζονται στους
προσεχείς οκτώ μήνες.
Στο σημείο αυτό σας μεταφέρουμε επίσης την
επιθυμία & το ζωηρό ενδιαφέρον του Σαουδαραβικού
ομίλου, για έναρξη συνεργασιών με αντίστοιχες
Ελληνικές κατασκευαστικές επιχειρήσεις, με σκοπό
την ανέγερση διαφόρων κτισμάτων ή άλλων
εγκαταστάσεων οι οποίες θα αποτελέσουν τμήματα
του συγκεκριμένου έργου.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον υπάρχει για την ανέγερση του
παιδικού σταθμού (nursing college) για τον οποίον
δεν έχει βρεθεί ακόμη ο αντίστοιχος επενδυτής.
Σας γνωρίζουμε επίσης ότι όλο το πληροφοριακό
υλικό σχετικά με τη κατασκευή του έργου έχει
αναρτηθεί στην διαδικτυακή πύλη www.agora.mfa.gr
ενώ οι παρουσιάσεις της κατασκευής του έργου
μπορούν να σας αποσταλούν σε ηλεκτρονική μορφή.
(αρχεία σε μορφή pdf).
………………………………………………………

4)Μεγάλο ενδιαφέρον από τον Διευθύνοντα
Σύμβουλο της Οικονομικής Ζώνης-Πόλης
“King Abdullah Economic City” για συνεργασία
με κατασκευαστικές και άλλες ελληνικές
επιχειρήσεις.
Οι δυνατότητες είναι πολλές και σημαντικές για
όσες ελληνικές εταιρείες ενδιαφέρονται να
εγκατασταθούν στην εν λόγω Οικονομική Ζώνη.
Επίσης, έντονο ενδιαφέρον για έναρξη συνεργασίας
με διάφορους κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς της
Ελλάδας, όπως για παράδειγμα σε θέματα επέκτασης
& λειτουργίας του λιμένος που υπάρχει εντός της
Οικονομικής Ζώνης ή & σε θέματα εμπορευματικών
μεταφορών,
ζητώντας
από
τις
ελληνικές
επιχειρήσεις & φορείς τη μεταφορά τεχνογνωσίας,
εμπειρίας και Know-How για τη κατασκευή και
επιχειρησιακή λειτουργίας παρόμοιου βεληνεκούς
έργων.
………………………………………………….
Για περισσότερες πληροφορίες παραθέτουμε την
επίσημη ιστοσελίδα (www.kaec.net) από όπου
μπορείτε να αντλήσετε περισσότερες πληροφορίες ως
& την ιστοσελίδα, αναφορικά με τις επιχειρησιακές
λειτουργίες & δυνατότητες της Οικονομικής Ζώνης
(http://Kaec.sharefile.com/d/sba5970465f94df6a)
(Για περισσότερες πληροφορίες & αποστολή όλου του
υλικού ηλεκτρονικά για τα θέματα Νο. 1+3+4,
παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με τα γραφεία μας,
αρμόδια κα. Β. Φουντουλάκη/ τηλ. 210 6773428 εσωτ.
109)

(Πηγή : Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στη
Τζέντα, Γραφείο (Ο.Ε.Υ.)
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ΤΥΝΗΣΙΑ – TUNISIA

To Άραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο σας ενημερώνει για τα
ακόλουθα:
Αιτήματα εισαγωγής: α) μεταχειρισμένων
τουριστικών οχημάτων, προκατασκευασμένων
κτιρίων και ξύλινων σαλέ και β) κάβων και αλυσίδων
πρόσδεσης πλοίων σε λιμάνια και μαρίνες
αποκλειστικά από κατασκευαστές.
Α) Οctopus Voyage
30 Av. de la République BP /285, 8050 Hammamet,
Tunisie/ www.octopusvoyage.com
Κινητό τηλ. : 00216 21204000/ Φαξ: +72 282 808
Tηλ. : 00216 72265766, 72 282 801, 72 282 803
vocts@yahoo.fr, info@octopusvoyage.com
Yπεύθυνος επικοινωνίας κ. Ferid Boukadida,
Διευθυντής
Ενδιαφέρον εισαγωγής μεταχειρισμένων τουριστικών
οχημάτων, προκατασκευασμένων κτιρίων και ξύλινων
σαλέ………………………………….

Β) Le Coin Vert
Immeuble Blagui , Rue du 18 Janvier 1952 , 9000
BEJA/ e-mail: lecoinvert@gnet.tn
Yπεύθυνος επικοινωνίας κ. BEDIS GUIGA
Tηλ.
: (+ 00216) 72 283 173
Φαξ.
: (+ 00216) 72 280 065
Εισαγωγή κάβων και αλυσίδων πρόσδεσης πλοίων σε
λιμάνια και μαρίνες αποκλειστικά από κατασκευαστές.
Γ) Αίτημα εισαγωγής ξενοδοχειακού εξοπλισμού
εταιρείας SUDISTRIMAT.
Αιτήματα εισαγωγής ξενοδοχειακού εξοπλισμού (π.χ.
επαγγελματικών πλυντηρίων, ψυγείων κτλ.)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ–ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ - BUSINESS NEWS
ΑΙΓΥΠΤΟΣ – EGYPT

-Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών
ειδήσεων για την Αίγυπτο, Ιούνιος 2014, με
θέματα:.
- Μακροοικονομικές εξελίξεις.

- Οικονομία.
- Χρηματοπιστωτικός τομέας, Επιχειρηματική
Νέα.
- Ενέργεια-Εμπόριο, Τουρισμός.
- Συνάλλαγμα, Χρηματιστήριο.

……………………………………………
( Για περισσότερες πληροφορίες και αποστολή των

σχετικών με τα ως άνω πληροφοριών, παρακαλώ
επικοινωνήστε με τα γραφεία μας, αρμόδια κα. Βάνια
Φουντουλάκη/τηλ.2106773428, εσωτ.109 )

(Πηγή: Πρεσβεία της Eλλάδος στο Κάϊρο/Γραφείο
Ο.Ε.Υ.)

-Έρευνα αγοράς νωπών φρούτων

Η έρευνα αγοράς νωπών φρούτων στην Αίγυπτο,
την οποία εκπόνησε το γραφείο ΟΕΥ της
Πρεσβείας της Ελλάδος στο Κάιρο, βρίσκεται στα
γραφείας μας και είναι στη διάθεσή σας σε
ηλεκτρονική μορφή.
…………………………………………………
(Πηγή: Πρεσβεία της Eλλάδος στο Κάϊρο/ Γραφείο
Ο.Ε.Υ.)

Προώθηση των επενδύσεων στη βιομηχανία
πετροχημικών στην Αίγυπτο.

Υπεύθυνος επικοινωνίας κ. MONCEF KAMOUN
Av Sadok Guermazi Im Bouhlel ceinture N°5, entre
Route ElAin et Route Menzel Chaker
tel: 216 74 240 440, κιν. +216 98 419 722
fax: 216 74 240 441
R.C:B8136842014 - TVA:1336859R/B/M/000
www.sudistrimat.com - www.sudistrimat.com.tn
contact@sudistrimat.com

Σας ενημερώνουμε ότι λάβαμε μια έκθεση
σχετικά με Master Plan της Αιγυπτιακής
Κυβέρνησης για την προσέλκυση άμεσων ξένων
επενδύσεων στην βιομηχανία πετροχημικών στην
Αίγυπτο.
Η Egyptian Petrochemicals Holding Company
(ECHEM) ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2002 για
τη διαχείριση και την ανάπτυξη της βιομηχανίας
πετροχημικών στην Αίγυπτο μέσω νέων πολλά
υποσχόμενων τομέων της επένδυσης.

(Πηγή: Πρεσβεία της Ελλάδος στην Τύνιδα/Γραφείο
ΟΕΥ)

H προτεραιότητα της ECHEM είναι να ενισχυθεί
η ανάπτυξη της βιομηχανίας πετροχημικών μέσω
της εφαρμογής του National Petrochemicals
Master Plan, με στόχο την υλοποίηση της
βέλτιστης αξιοποίησης του φυσικού αερίου σε
προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας.

SUDISTRIMAT

(Για περισσότερες πληροφορίες & αποστολή όλου του υλικού
ηλεκτρονικά για τα ως άνω θέματα (Α+Β+Γ), παρακαλώ όπως
επικοινωνήσετε με τα γραφεία μας, αρμόδια κα. Β.
Φουντουλάκη/ τηλ. 210 6773428 εσωτ. 109)
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Το σχέδιο καλύπτει 14 συγκροτήματα όπου
συμπεριλαμβάνονται 24 έργα και 50 μονάδες
παραγωγής
για
τα
επόμενα
20
χρόνια.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την
Egyptian
Petrochemicals
Holding
Company
(ECHEM), παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
τους www.echem-eg.com
Εφόσον ενδιαφέρεστε μπορούμε να σας στείλουμε
ηλεκτρονικά την έκθεση σχετικά με όλες τις
λεπτομέρειες για αυτό το πολλά υποσχόμενο τομέα
της Αιγύπτου.
………………………………………….
Για περισσότερες πληροφορίες και αποστολή των
σχετικών με τα ως άνω πληροφοριών, παρακαλώ
όπως επικοινωνήσετε με τα γραφεία μας, αρμόδια
κα. Β. Φουντουλάκη/τηλ.2106773428, εσωτ.109 )
(Πηγή: Πρεσβεία της Αιγύπτου στην Αθήνα/ Εμπορικό
Γραφείο )
___________________________________

ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ-SAUDI ARABIA

Το Άραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο έχει στο αρχείο
του σε ηλεκτρονική μορφή και είναι στη διάθεσή σας,
τα ακόλουθα:
1) Απαιτούμενα πιστοποιητικά για εξαγωγή
αλιευμάτων στο Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας.
………………………………………………………...
2) Σιδηροδρομικό Δίκτυο Χωρών-Μελών του
Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (GCC
Countries)- Συνολική αξία του έργου στα 15,4 δις $
ΗΠΑ.
………………………………………………………..
3) Τοποθέτηση ελληνικών προϊόντων τροφίμων και
προϊόντων διατροφής στην Σαουδαραβική αλυσίδα
τροφίμων και προϊόντων delicatessen “MANUEL”.
………………………………………………………
4) Εξωτερικό Εμπόριο Σαουδικής ΑραβίαςΕξελίξεις και προοπτικές.
………………………………………………………..
5) Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2012 για την
οικονομία
της
Σαουδικής
Αραβίας,
του
Σουλτανάτου του Ομάν και την Υεμένη ως επίσης
και τις διμερείς οικονομικές, εμπορικές και
επιχειρηματικές σχέσεις της Ελλάδος με τη
Σαουδική Αραβία, το Σουλτανάτο του Ομάν και την
Υεμένη.………………………………………
6) “MIDDLE EAST INTELLIGENCE UNITMEED – Ελαφρά μείωση στις αναθέσεις νέων
έργων στην Σαουδική Αραβία.
……………………………………………………….

7) Επίσκεψη του Διοικητού της Παγκόσμιας
Τράπεζας στην έδρα της Ισλαμικής Τράπεζας για
την ανάπτυξη (IDB) στην Τζέντα.
Δυνατότητες στενότερης συνεργασίας των δύο
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.
……………………………………………………….
8) “Υπογραφή διμερούς συμφωνίας Σαουδικής
Αραβίας και Ηνωμένων Αραβικών ΕμιράτωνΠροώθηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας”.
……………………………………………………..
9) «Νέες φορολογικές, επιχειρηματικές και
επαγγελματικές δραστηριότητες στην Σαουδική
Αραβία».
……………………………………………………..
10) «Εκδηλώσεις και Συνέδρια για την 40η επέτειο
της Ισλαμικής Τράπεζας Ανάπτυξης (IDB) –
Συνέδριο για την προώθηση καινοτόμων και
δυναμικών ιδεών στις αναπτυσσόμενες οικονομίες»
…………………………………………………….
11) «40η επέτειος λειτουργίας της Ισλαμικής
Τράπεζας Ανάπτυξης (IDB)-100 δις $ το σύνολο
της αναπτυξιακής βοήθειας προς τις χώρες-μέλη
της Τράπεζας».
……………………………………………………..
12) «Η Σαουδική Αραβία μεγαλύτερος εισαγωγέας
και προμηθευτής σιτηρών (σκληρό και μαλακό
σιτάρι)».
……………………………………………………..
13) «Έναρξη λειτουργίας του νέου διεθνούς
αεροδρομίου της Τζέντας έως τα μέσα του 2014».
……………………………………………………

14) «Ισχύον Νομοθετικό Πλαίσιο για
Αλλοδαπές Επιχειρήσεις στην Σαουδική
Αραβία - Ισχύον Εμπορικό Δίκαιο για τις
μορφές των επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις»
……………………………………………………….

Για περισσότερες πληροφορίες και αποστολή των
σχετικών με τα ως άνω πληροφοριών, παρακαλώ
όπως επικοινωνήσετε με τα γραφεία μας,
αρμόδια κα. Β. Φουντουλάκη/τηλ.2106773428,
εσωτ.109)
(Πηγή: Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στη Τζέντα/
Γραφείο Ο.Ε.Υ.)
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(Πηγή: Πρεσβεία της Αιγύπτου στην Αθήνα/

ΤΥΝΗΣΙΑ – ΤUNISIA

Εμπορικό Γραφείο )

«Προβλήματα στις μεταφορές και τον εκτελωνισμό
των εμπορευμάτων στην Τυνησία κυρίως στο
λιμάνο Rades (Τύνιδα 30/05/2014) »
…………………………………………………….
Για περισσότερες πληροφορίες και αποστολή των
σχετικών με τα ως άνω πληροφοριών, παρακαλώ
όπως επικοινωνήσετε με τα γραφεία μας, αρμόδια κα.
Βάνια Φουντουλάκη/τηλ.2106773428, εσωτ.109 )
(Πηγή: Πρεσβεία της Ελλάδος στην Τύνιδα/Γραφείο
ΟΕΥ)

ΕΚΘΕΣΕΙΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑ
EXHIBITIONS-CONFERENCES
ΑΙΓΥΠΤΟΣ – EGYPT
Προσεχείς Εκθέσεις στην Αίγυπτο :
International Conference
“Health and life 2014”.

and

«6th International Exhibition for Paper, Board,
Tissue, Printing and Packing Materials,
22-24/10/2014»
Σας ενημερώνουμε ότι η 6th International Exhibition
for Paper, Board, Tissue, Printing and Packing
Materials , διοργανώνεται από την “Nile Trade Fair
Company” και θα πραγματοποιηθεί στο Cairo
International Conference Center, στην πόλη Nasr
City, κατά την περίοδο 22 με 24 Οκωβρίου 2014.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την
έκθεση, μπορείτε να επισκεφθείτε τις ακόλουθες
ιστοσελίδες:

www.papermideast.com/www.tissueme.com
www.pack2packexpo.com
Στοιχεία επικοινωνίας της «Nile Trade Fair

Exhibition company» :Tel: +202 2671 2287 – 2670 5239 –
Σας ενημερώνουμε ότι το Διεθνές Συνέδριο και 2275 3634/ Fax: +202 2275 3634
Έκθεση
«Health
and
Life
2014»
θα
E-mail: paper@nilefairs.com
πραγματοποιηθεί στο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο
Website: www.nilefairs.com
στο Σαρμ Ελ Σέιχ, την περίοδο μεταξύ 11-13
Πρεσβεία της Αιγύπτου στην Αθήνα/
Σεπτεμβρίου 2014. Η έκθεση διοργανώνεται από την (Πηγή:

Samaha Euro Arabian for Development Company, Εμπορικό Γραφείο )
υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και του __________________________________________
ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ-SAUDI ARABIA
Κυβερνείου του Νότιου Σινά.
«Διεθνής Έκθεση Τζέντας 2014-/
Την ίδια στιγμή, η Διεθνής Έκθεση για τη Jeddah International Trade Fair - “JITF 2014
Φαρμακευτική Βιομηχανία, τις ιατρικές συσκευές και 6-9 /12/2014».
τις ιατρικές προμήθειες, τα σύγχρονα ιδιωτικά
νοσοκομεία και τα κέντρα θεραπείας,
θα Σας γνωρίζουμε ότι η Διεθνής Έκθεση Τζέντας για το
πραγματοποιηθεί για την ανταλλαγή εμπειριών τρέχον έτος θα πραγματοποιηθεί από 6 έως και 9
μεταξύ της Αιγύπτου και των χωρών του κόσμου σε Δεκεμβρίου 2014 στο “Jeddah Centre for Forums and
Events”.
διάφορους τομείς της υγείας.
Ακολουθούν τα πλήρη στοιχεία των διοργανωτών :
Al Harithy Company for Exhibitions Ltd.
Στοιχεία επικοινωνίας διοργανωτών:
P.O. BOX 40740, Jeddah 21511 K.O.S.ARABIA
Tel: (+202) 24028024/Fax: (+202) 24035986
Tel: 00966 12 654 6384/Fax: 00966 12 654 6853
e-mail: contact@samaha-events.com
Attn: Mr Zahoor Siddique – Vice President
Website: www.samaha-events.com
E-Mail: majaz@acexpos.com
…………………………………………………..
www.acexpos.com
Εφόσον ενδιαφέρεστε, μπορούμε να σας στείλουμε
ηλεκτρονικά αντίγραφο του φυλλαδίου για το Εφόσον ενδιαφέρεστε μπορούμε να σας στείλουμε
συνέδριο όπου περιλαμβάνει
τα θέματα του ηλεκτρονικά, το ενημερωτικό φυλλάδιο για την εν
συνεδρίου, τους βασικούς ομιλητές και τα τέλη θέματι αναφερόμενη διεθνή έκθεση.
εγγραφής.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να (Πηγή: Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στη Τζέντα/
Γραφείο Ο.Ε.Υ.)
επισκεφθείτε και την την παραπάνω ιστοσελίδα.
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ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ-SAUDI ARABIA
Πρόγραμμα Διεθνών κλαδικών Εκθέσεων στο
Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας για το
2015".

είτε στο Ριάντ ή στο Νταμάμ στην Ανατολική Περιφέρεια
της χώρας, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να αντλήσουν από
τις παρακάτω ιστοσελίδες στο διαδίκτυο:
http:www.eventseye.com/fairs/c1_trade-showssaudi.arabia.html
http: www.eventseye.com/fairs/links-saudi-arabia.html
http: www.biztradeshows.com/saudiarabia/

(Πηγή Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στην Τζέντα,
Εταιρεία διοργάνωση διεθνών εκθέσεων Al-Harithy Γραφείο Ο.Ε.Υ.)
Company for Exhibitions.
_________________________________________
Λάβαμε και είναι στη διάθεσή σας ηλεκτρονικά,
αναλυτικό κατάλογο με όλες τις διεθνείς κλαδικές
και επαγγελματικές εκθέσεις που θα διοργανωθούν/
πραγματοποιηθούν στο Βασίλειο της Σαουδικής
Αραβίας για το έτος 2014, από την εταιρεία Al
Harithy Company for Exhibitions, για ενημέρωσή
σας.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα των διοργανωτών:
www.acexpos.com & e-mail: ace@acexpos.com

ΤΥΝΗΣΙΑ – TUNISIA

6th Editiion of the Business and Technology
Exchange (Carrefour d’ Affaires et de Technologies)
“CAT 2014”.
H προαναφερόμενη έκθεση θα πραγματοποιηθεί από
16 έως 18 Οκτωβρίου 2014 στο Kram Exhibition
Park στην Τυνησία.
Για περισσότερες πληροφορίες και για την εγγραφή
σας μπορείτε να ανοίξετε την ιστοσελίδα της έκθεσης
: www.catapi.tn
Επίσης βρίσκεται στα γραφεία μας όλο το σχετικό
Περισσσότερες πληροφορίες, αναφορικά με τις διεθνείς υλικό και είναι στη διάθεσή σας ηλεκτρονικά.
κλαδικές εκθέσεις καθώς και τα πλήρη στοιχεία των
διοργανωτών, είτε στην περιοχή της πόλεως της Τζέντας

(Πηγή: Πρεσβεία της Τυνησίας στην Αθήνα/ Γραφείο
Πρέσβη)

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 2014
CHAMBER’S ACTIVITIES 2014
Επιχειρηματικές Αποστολές από την Ιορδανία και το Ιράκ 13-14/03/2014
Το Άραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο Εμπορίου & Αναπτύξεως, διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία προσωπικές
συναντήσεις Β2Β Ελλήνων επιχειρηματιών με επιχειρηματίες από την Ιορδανία και το Ιράκ, Βαγδάτη και
Ερμπίλ στην Αθήνα, στις 13 και 14 Μαρτίου 2014, σε κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών.
Η συμμετοχή τόσο από ελληνικής πλευράς όσο και ξένων αποστολών ήταν μεγάλη και με εστιασμένο το
ενδιαφέρον στον κατασκευαστικό τομέα και στον τομέα τροφίμων.

Συμμετοχή του Α.Ε.Ε. στην ΄Εκθεη FEMINA 13-16/06/14
Το΄ Άραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο Εμπορίου & Αναπτύξεως, συμμετείχε με δικό του περίπτερο στην έκθεση
FEMINA από 13 έως 16 Ιουνίου 2014. Στο περίπτερο του Α.Ε.Ε. συμμετείχαν μέλη των επιχειρηματικών
αποστολών, που επισκέφθηκαν τη χώρα μας για το σκοπό αυτό, από την Αίγυπτο και το Ιράκ.
Οι επαφές που πραγματοποιήθηκαν, στα πλαίσια της έκθεσης αυτής, ήταν πολλές και σημαντικές.
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Επιτυχημενη η Επιχειρηματική Αποστολή στη Ντόχα του Κατάρ 23-26/06/2014
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η Επιχειρηματική Αποστολή που διοργάνωσε το Άραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο
στη Ντόχα του Κατάρ από 23 έως 26 Ιουνίου 2014. Στην αποστολή αυτή συμμετείχαν 16 εταιρείες από
διάφορους τομείς, βιομηχανίας, εμπορίου, τουρισμού κλπ.
Σε αρκετές από τις συναντήσεις και επαφές που είχαν τα μέλη της αποστολής, παρέστησαν οι κ.κ. Α.Ε.
Πρέσβης και ο Ο.Ε.Υ. της Ελλάδος στο Κατάρ.
Τα μέλη της πραγματοποίησαν, σύμφωνα με το πρόγραμμα και με μεγάλη επιτυχία, πολλές και σημαντικές
επαφές και συναντήσεις στο Επιμελητήριο της Ντόχα, με ομολόγους τους Καταρινούς επιχειρηματίες και
περιμένουμε τα θετικά αποτελέσματα των συναντήσεων αυτών.
Η επίσκεψη αυτή είχε μεγάλη απήχηση και θεωρήθηκε ένα ακόμη βήμα για την ενίσχυση των εμπορικών
σχέσεων και τη συνεργασία μεταξύ των δύο φίλων χωρών.

Το Άραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο στην προσπάθειά του για συνεχή και έγκυρη πληροφόρηση των μελών του, συλλέγει πληροφορίες
από πολλές και διαφορετικές πηγές, αξιόπιστες κατά την κρίση του. Σε αντίθετη περίπτωση, ουδεμία ευθύνη φέρει και
παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες και έρευνες πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε μορφής συνεργασία.

ΤΟ ΑΡΑΒΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ ΘΕΡΜΑ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΕΙ ΟΣΑ ΑΠΟ
ΑΥΤΑ ΔΕΝ EINAI TAMΕΙΑΚΩΣ ΕΝΤΑΞΕΙ,
ΝΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε
με την Υπεύθυνη Λογιστηρίου, κα. Μαίρυλιν Ευσταθίου,
Τηλ. 210-6711210/εσωτ. 104/ Fax. 210-6746577
e-mail: accounts@arabgreekchamber.gr/ chamber@arabgreekchamber.gr

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ !

Tel.: +30-210-6711210/+30-210-6726882/6773428 ext. 109/ Fax.:+30-210-6746577
e-mail: chamber@arabgreekchamber.gr /www.arabhellenicchamber.gr
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