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Ιανουάριος - Μάρτιος 2020 /Αριθ.Τεύχους77 
 

 E M Π Ο Ρ Ι Κ Ο   Δ Ε Λ Τ Ι Ο   
             

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ   
CHAMBER’S EVENTS  

 
 
 
 
 
 

 

Η συνέχιση μίας παράδοσης είναι αποτέλεσμα αντίληψης, ανταπόκρισης και αλληλεπίδρασης. Οι τρεις 
προηγούμενες Ημερίδες κάλυψαν τις προϋποθέσεις, με αποτέλεσμα να καθιερωθεί το Workshop ως μία 
πλατφόρμα που παρέχει την ευκαιρία σε Άραβες και Έλληνες επιχειρηματίες για συνάντηση και 
διερεύνηση προϋποθέσεων συνεργασίας σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς. 
 
Η φετινή Ημερίδα θα προσεγγίσει τρία βασικά σημεία: (α) την μεταφορά ελληνικής τεχνολογίας και 
τεχνογνωσίας στον αραβικό κόσμο σε τομείς και περιοχές στις οποίες η Ελλάδα έχει σημειώσει σημαντική 
πρόοδο, ειδικά σε σχέση με την ίδρυση μικρο-μεσαίων επιχειρήσεων, (β) τη διερεύνηση των δυνατοτήτων 
που προσφέρουν οι Ελεύθερες Ζώνες στον αραβικό κόσμο, τι προσφέρουν από την άποψη κινήτρων, 
φορολογικών απαλλαγών και τωv γεωγραφικών πλεονεκτημάτων τους, με σκοπό την ενθάρρυνση των 
ελληνικών εταιρειών να εγκαταστήσουν εκεί βιομηχανίες και (γ) τους βέλτιστους τομείς για την προώθηση 
των προϊόντων και υπηρεσιών των ελληνικών επιχειρήσεων και για την ενίσχυση της παρουσίας τους στις 
αραβικές αγορές. Τα τρία προαναφερθέντα σημεία εστίασης θα προσεγγίσουν ορισμένοι από τους 
Εμπορικούς Ακολούθους σε αραβικές πρεσβείες στην Ελλάδα και Έλληνες Σύμβουλοι Οικονομικών και 
Εμπορικών Υποθέσεων, διαπιστευμένοι στον αραβικό κόσμο. 
 
Η Ημερίδα θα προσφέρει την ευκαιρία και στις δύο πλευρές για δικτύωση, διάδραση και διμερείς 
συναντήσεις (B2B) σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς. Θα δώσει, επίσης, την ευκαιρία στους Έλληνες 
συμμετέχοντες να συναντήσουν και να συζητήσουν με Άραβες εμπορικούς ακόλουθους, διαπιστευμένους 
στην Ελλάδα, και με Έλληνες Συμβούλους ΟΕΥ που θα συμμετάσχουν στην εκδήλωση. 
 

Ημερομηνία και Τόπος Διεξαγωγής: 

Πέμπτη, 19 Μαρτίου 2020 στο Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθηνών 
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Βασικά Σημεία Εστίασης των Συνεδριών: 

• Παράδοση και κουλτούρα του επιχειρείν στον αραβικό κόσμο 

• Μεταφορά ελληνικής τεχνολογίας και τεχνογνωσίας και δυνατότητα ίδρυσης μικρο-μεσαίων 
επιχειρήσεων, σε συνεργασία και σύμπραξη με τον ιδιωτικό τομέα στον αραβικό κόσμο  

• Κίνητρα, νομοθεσίες και κανονισμοί για την εγκαθίδρυση βιομηχανιών στις Ελεύθερες Ζώνες του 
αραβικού κόσμου  

• Διερεύνηση επιχειρηματικών τομέων για την ενθάρρυνση και ενίσχυση της παρουσίας ελληνικών 
εταιριών στις αραβικές αγορές, όσον αφορά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους  

 

Συνοδευτικό Έντυπο: 

Ειδική έκδοση του περιοδικού του Επιμελητηρίου, Members’ Activities Newsletter (MAN) 

 
Σχέδιο Προγράμματος: 

 

Πέμπτη, 19 Μαρτίου 2020 

09:00 – 09:30 Εγγραφή συμμετεχόντων  

09:30 – 10:00 Εναρκτήρια τελετή 

10:00 – 11:15 1η Συνεδρία: Άραβες Εμπορικοί Ακόλουθοι και/ή εκπρόσωποι αραβικών πρεσβειών θα 
παρουσιάσουν πτυχές των κοινωνικών και πολιτιστικών παραδόσεων και του εργασιακού 
περιβάλλοντος, μαζί με μία σφαιρική άποψη των επιχειρηματικών ευκαιριών που 
προσφέρονται στις χώρες καταγωγής τους και στις Ελεύθερες Ζώνες  

11:15 – 12:30 2η Συνεδρία: Έλληνες Σύμβουλοι Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων θα 
διερευνήσουν τα βασικά σημεία εστίασης του Workshop, βασιζόμενοι στην εμπειρία τους 
στις αραβικές χώρες διαπίστευσής τους, και θα κάνουν συστάσεις σχετικά με την ίδρυση 
ελληνικών επιχειρήσεων στον αραβικό κόσμο  

12:30 – 12:45 Σύντομη παρουσίαση των Αράβων συμμετεχόντων και της επιχειρηματικής φύσης των 
εταιριών τους 

12:45– 13:15 Διάλειμμα για καφέ και δικτύωση 

13:15 – 15:00 Διμερείς επαφές (B2B) σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς  

15:00 – 16:00 Γεύμα και Δικτύωση  

16:00 Ολοκλήρωση εργασιών του 4ου Workshop 

 

Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2020 

Ελεύθερη ημέρα αφιερωμένη στους Άραβες συμμετέχοντες ώστε να επισκεφθούν ελληνικές εταιρείες και 
επιχειρήσεις, έπειτα από προσωπική και άμεση συνεννόηση μαζί τους. Εναλλακτικά, μπορούν να 
επισκεφθούν τα αξιοθέατα των Αθηνών ή γειτονικά νησιά, σε συντονισμό με το συνεργαζόμενο 
πρακτορείο.  

 
 

Διοργάνωση: Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο Εμπορίου και Αναπτύξεως 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 
FINANCIAL-BUSINESS NEWS  

 ΑΙΓΥΠΤΟΣ – EGYPT   
 

Ειδική ιστοσελίδα του Αιγυπτιακού Υπουργείου Επενδύσεων, που περιέχει το χάρτη 
επενδύσεων στην Αίγυπτο 

Η Πρεσβεία της Αιγύπτου στην Αθήνα μας ενημέρωση για την ειδική ιστοσελίδα (ως ακολούθως) την 
οποία δημιούργησε το Αιγυπτιακό Υπουργείο Επενδύσεων, η οποία περιέχει τον επενδυτικό χάρτη της 
Αιγύπτου. Η εν λόγω ιστοσελίδα παρουσιάζει τις επενδυτικές ευκαιρίες σε όλους τους τομείς, ενώ 
μπορούν οι εταιρείες να εγγραφούν στο ιστότοπό της για να αποκτήσουν πρόσβαση σε όλες τις σχετικές 
πληροφορίες οι οποίες επικαιροποιούνται από το Υπουργείο Επενδύσεων σχετικά με τα έργα. 

undefined?aspx.default/pages/english/eg.gov.investinegypt.www://https 

(Πηγή:  Πρεσβεία της Αιγύπτου στην Αθήνα/ Εμπορικό Γραφείο ) 

 

Θέματα Ενημερωτικού Δελτίου Οικονομικών και Επιχειρηματικών ειδήσεων από την Αίγυπτο,  
Ιανουάριος 2020 

- Διμερείς Οικονομικές και Εμπορικές Σχέσεις.   
- Μακροοικονομικές εξελίξεις. 
-  Οικονομία. 
-  Χρηματοπιστωτικός Τομέας. 
-  Επιχειρηματικά Νέα. 
-  Κατασκευαστικός Τομέας. 
-  Ενέργεια.  
-  Εμπόριο. 
-  Βιομηχανία. 
- Μεταφορές. 
- Τουρισμός.  
- Σουδάν. 
- Πρσεχείς Εκθέσεις. 
-  Συναλλαγματική Ισοτιμία, Χρηματιστήριο. 
  
(Για περισσότερες πληροφορίες  και αποστολή των σχετικών με τα ως άνω πληροφοριών, παρακαλούμε  

επικοινωνήστε με τα γραφεία μας, αρμόδια κα. Βάνια Φουντουλάκη, τηλ. 2106773428,  εσωτ.109, mail: 
chamber@arabgreekchamber.gr)   
(Πηγή: Πρεσβεία της Eλλάδος στην Αίγυπτο /Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Καΐρου) 
 

Στοιχεία του αιγυπτιακού κλάδου ενέργειας 

Λάβαμε συνοπτική έρευνα και είναι στη διάθεσή σας, σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση και τις τάσεις 
του αιγυπτιακού κλάδου ενέργεια, τις πτυχές και τις προοπτικές διμερούς επιχειρηματικής συνεργασίας 
Ελλάδας-Αιγύπτου στην ενέργεια, καθώς και τις εισαγωγές ενεργειακών προϊπόντων της Αιγύπτου για τα 
έτη 2016-2017-2018-εννεάμηνο 2019, αλλά και τις ελληνικές εξαγωγές ενεργειακών προϊόντων και 

εξοπλισμού προς την Αίγυπτο , κατά την περίοδο 2016-2017-2018-ενδεκάμηνο 2019 (στοιχεία CAPMAS & 

ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω ανάλυση του Γραφείου ΟΕΥ, προσπάθησε να συμπεριλάβει κατά 
το δυνατόν περισσότερες κατηγορίες προϊόντων, ωστόσο δεν είναι εξαντλητική.  
 

https://www.investinegypt.gov.eg/english/pages/default.aspx?undefined
mailto:chamber@arabgreekchamber.gr
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Η εν λόγω αναφορά συνοδεύεται από αρχείο Excel το οποίο περιέχει ανάλυση ανταγωνισμού στις κύριες 
αιγυπτιακές εισαγωγές ενεργειακών προϊόντων & εξοπλισμού έτους 2018 (στοιχεία CAPMAS), καθώς και 
πίνακες ελληνικών εξαγωγών ενεργειακών προϊόντων και εξοπλισμού προς την Αίγυπτο, κατά την περίοδο 
2016-2017-2018-ενδεκάμηνο 2019 (στοιχεία ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Επισυνάπτεται επίσης συμπιεσμένο αρχείο που 
περιλαμβάνει καταλόγους αιγυπτιακών ομίλων που δραστηριοποιούνται στο φάσμα του κλάδου ενέργειας.  
  
(Για περισσότερες πληροφορίες  και αποστολή των σχετικών με τα ως άνω πληροφοριών, παρακαλούμε  

επικοινωνήστε με τα γραφεία μας, αρμόδια κα. Βάνια Φουντουλάκη, τηλ. 2106773428,  εσωτ.109, mail: 
chamber@arabgreekchamber.gr)   
 (Πηγή: Πρεσβεία της Eλλάδος στην Αίγυπτο /Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Καΐρου) 

 

Έρευνα αιγυπτιακής αγοράς τροφίμων 

Έχουμε λάβει ηλεκτρονικά και είναι στη διάθεσή σας, έρευνα που πραγματοποίησε το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της 
Ελληνικής Πρσβείας στο Κάιρο, για την αιγυπτιακή αγορά τροφίμων, το καθεστώς και τις διαδικασίες 
εισαγωγών, τις εισαγωγές και τον ανταγωνισμό, καθώς και πλήρη ανάλυση των ελληνικών εξαγωγών 
τροφίμων και ποτών προς Αίγυπτο και τις προοπτικές ενίσχυσης της εκεί παρουσίας τους. Η έρευνα 
συνοδεύεται από: (α) Αρχείο σε μορφή Excel με αναλυτικά στατιστικά στοιχεία των ελληνικών εξαγωγών 
τροφίμων και ποτών προς Αίγυπτο κατά την περίοδο 2014-2018, καθώς και ανάλυση της ανταγωνιστικής 
θέσης των σημαντικότερων –εξαγόμενων προς Αίγυπτο- ελληνικών προϊόντων σε σύγκριση με λοιπές 
προμηθεύτριες χώρες για τα έτη 2017 και 2018, (β) Κατάλογο αιγυπτιακών Αρχών που είναι αρμόδιες για 
τις προδιαγραφές και τον έλεγχο των τροφίμων κατά την εισαγωγή τους στην Αίγυπτο, (γ) Αρχεία που 
περιλαμβάνουν καταλόγους εισαγωγέων & διανομέων τροφίμων & ποτών, τροφίμων από Ελλάδα, 
προϊόντων delicatessen και αλυσίδων σούπερ μάρκετ στην Αίγυπτο. 

 
Για κάθε περίπτωση, το Γραφείο OEY της Ελληνικής Πρεσβείας στο Κάιρο, βρίσκεται στην διάθεση 
ενδιαφερομένων για την αιγυπτιακή αγορά ελληνικών επιχειρήσεων, προκειμένου να τους παράσχει 
περισσότερο εξειδικευμένα στοιχεία, ανάλογα με το συγκεκριμένο πεδίο ενδιαφέροντός τους. 
 
(Για αποστολή της εν λόγω έρευνας του Γραφείου ΟΕΥ,  παρακαλούμε  επικοινωνήστε με τα γραφεία μας, αρμόδια 

κα. Βάνια Φουντουλάκη, τηλ. 2106773428,  εσωτ.109, mail: chamber@arabgreekchamber.gr)   
 (Πηγή: Πρεσβεία της Eλλάδος στην Αίγυπτο /Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Καΐρου) 

 

Στοιχεία αιγυπτιακού κλάδου επικοινωνιών και τεχνολογίας πληροφορικής (ΤΠΕ) 

Έχουμε λάβει ηλεκτρονικά και είναι στη διάθεσή σας, συνοπτική αναφορά που εκπόνησε ο Σύμβουλος 
Ο.Ε.Υ. Α΄ του Γραφείου ΟΕΥ Καίρου, κ. Γκάσιος, για τον αιγυπτιακό κλάδο επικοινωνιών & τεχνολογίας 
πληροφορικής, τις τάσεις του, τις προοπτικές διμερούς συνεργασίας Ελλάδας-Αιγύπτου, καθώς και το 
εξωτερικό εμπόριο προϊόντων ΤΠΕ της Αιγύπτου για τα έτη 2017-2018-οκτάμηνο 2019, αλλά και τις 
διμερείς συναλλαγές προϊόντων ΤΠΕ της Αιγύπτου με την Ελλάδα, κατά την περίοδο 2016-2017-2018-
επτάμηνο 2019.  
 
Η εν λόγω αναφορά συνοδεύεται από συμπιεσμένο αρχείο που περιλαμβάνει καταλόγους αιγυπτιακών 
ομίλων που δραστηριοποιούνται σε ολόκληρο το φάσμα της τεχνολογίας τηλεπικοινωνιών και 
πληροφορικής. 
 
(Για περισσότερες πληροφορίες  και αποστολή των σχετικών με τα ως άνω πληροφοριών, παρακαλούμε  

επικοινωνήστε με τα γραφεία μας, αρμόδια κα. Βάνια Φουντουλάκη, τηλ. 2106773428,  εσωτ.109, mail: 
chamber@arabgreekchamber.gr)   
 (Πηγή: Πρεσβεία της Eλλάδος στην Αίγυπτο /Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Καΐρου) 

 

mailto:chamber@arabgreekchamber.gr
mailto:chamber@arabgreekchamber.gr
mailto:chamber@arabgreekchamber.gr


  

Bulletin 77 January-March 2020/Created by ARAB-HELLENIC CHAMBER OF COMMERCE  

 
5 

ΕΚΘΕΣΕΙΣ – ΣΥΝΕΔΡΙΑ // EXHIBITIONS – CONFERENCES   
 

ΑΙΓΥΠΤΟΣ – EGYPT   
 
Event:  EGYPT PETROLEUM SHOW - EGYPΤ  

Duration:  11-13/2/2020  

Tel.:  +(202) 2753-8401, +(20) 100-1783246 (Ms. Noha Kabba-ni, Project Manager).  

Official Representative for Greece: Paul Kyriazis,  

Tel.: +(30) 210-9616-109, +(30) 6932-336149  

Website, e-mail:  https://www.egyps.com , noha-egyps@acg-itf.com , egyps.sales@dmgevents.com , 

egyps.conference@dmgevents.com , paulkyriazis@pmk.gr   

Organizer:  DMG Events Middle East  

Location:  New Egypt International Exhibition Center  

 

 

Event:   Egy Home Tex Exhibition  

Duration:  20-23/2/2020  

Tel. & fax:  +(202) 3335-5423, Fax: +(202) 3336-7979  

Website, e-mail:  http://egyhometex.com , info@visionfairs.com   

Organizer :  Vision Fairs Co.  

Cairo International Convention & Exhibition Center (Halls 1,2,3) 

 

Event:  EGYPT PROJECTS 2020  

Duration:  27-29/2/2020  

Tel. & fax:  Tel.: +(202) 2270-3584, Fax : +(202) 2270-3585  

Website, e-mail:  https://www.egypt-projects.com , marketing@batimat-egypt.com   

Organizer:  Arabian German Exhibitions & Publishing Ltd.  

Location:  New Egypt International Exhibition Center  

 

 

Event:  

 

WINDOOREX 2020  

Duration:  27-29/2/2020  

Tel. & fax:  +(202) 2270-3584, Fax : +(202) 2270-3585  

Website, e-mail:  https://www.windoorex.com , market-ing@arabiangerman.com   

Organizer:  Arabian German Exhibitions & Publishing Ltd.  

Location:  New Egypt International Exhibition Center  

 

 

Event:  EgyStitch & Tex Exhibition  

Duration:  (α) 27/2/2020-1/3/2020 (β) 5-8/3/2020  

Tel. & fax:  +(202) 3335-5423, Fax: +(202) 3336-7979  

Website, e-mail:  https://www.afrostitchandtex.com , info@visionfairs.com   

Organizer:  Vision Fairs Co.  

Location:  Cairo International Convention & Exhibition Center (Halls  

 
 (Πηγή:  Πρεσβεία της Ελλάδος στο Κάιρο/ Γραφείο Ο.Ε.Υ.) 

  

https://www.egyps.com/
mailto:noha-egyps@acg-itf.com
mailto:egyps.sales@dmgevents.com
mailto:egyps.conference@dmgevents.com
mailto:paulkyriazis@pmk.gr
http://egyhometex.com/
mailto:info@visionfairs.com
https://www.egypt-projects.com/
mailto:marketing@batimat-egypt.com
https://www.windoorex.com/
mailto:market-ing@arabiangerman.com
https://www.afrostitchandtex.com/
mailto:info@visionfairs.com
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ΑΛΓΕΡΙΑ - ALGERIA  
 

1η Διεθνής Έκθεση Τουρισμού της Αλγερίας  2020 “Toursime DZ” Αλγέρι, 25-28 Μαρτίου 2020 
Σας ενημερώνουμε ότι η Αλγερινή εταιρεία εκθέσεων και εξαγωγών (SAFEX) θα διοργανώσει την 1η 
Διεθνή  Έκθεση Τουρισμού της Αλγερίας 2020, στο Αλγέρι (Αλγερία) από τις 25 έως τις 28 Μαρτίου τ.ε.  
 

Η έκθεση αυτή, που θα διεξαχθεί με θέμα: «Τουρισμός: για μια νέα οικονομική προσέγγιση», αποσκοπεί 
στη συγκέντρωση αλγερινών και ξένων επαγγελματιών και βιομηχανιών από τον τουριστικό τομέα και θα 
τους επιτρέψει να παρουσιάσουν τις προσφορές προορισμών και τις δυνατότητες του τουρισμού. 
 
Σε αυτή την εκδήλωση καλούνται να συμμετάσχουν ταξιδιωτικοί πράκτορες, ταξιδιωτικά γραφεία, 
ξενοδοχεία, θέρετρα, πάρκα αναψυχής και πολλοί άλλοι τουριστικοί φορείς, γεγονός που θα αποτελέσει 
ευκαιρία δημιουργίας νέων επιχειρηματικών σχέσεων και υποθέσεων με κορυφαίους αλγερινούς παίκτες 
στον τομέα αυτό. 
Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της έκθεσης: 
http://tourisme.safex.dz/ 
(Για αποστολή των σχετικών με τα ως άνω πληροφοριών, παρακαλούμε  επικοινωνήστε με τα γραφεία 
μας, αρμόδια κα. Βάνια Φουντουλάκη, τηλ. 2106773428,  εσωτ.109, mail: 
chamber@arabgreekchamber.gr)   
 (Πηγή: Πρεσβεία της Αλγερίας στην Αθήνα) 

 

ΙΟΡΔΑΝΙΑ - JORDAN  
 

12ο Ιορδανικό Οικονομικό Φόρουμ (28-30 Μαρτίου 2020) 

Σας ενημερώνουμε ότι το  12ο Ιορδανικό Οικονομικό Φόρουμ, θα πραγματοποιηθεί στη Νεκρά άλασσα 
της Ιορδανίας, στο διάστημα μεταξύ 28-30 Μαρτίου τ.ε., με τίτλο “MENA Digital Economic Summit 
2020”. 
Οι ενδιαφερόμενοι φορείς και επιχειρήσεις μπορούν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες για το 
φόρουμ στο ενημερωτικό υλικό που έχουμε στα γραφεία μας και είναι στη διάθεσή σας ηλεκτρονικά, 
καθώς και στην ακόλουθη ιστοσελίδα: http://www.joaef.net/  
 
(Για αποστολή του σχετικού ως άνω υλικού, παρακαλούμε  επικοινωνήστε με τα γραφεία μας, αρμόδια 
κα. Βάνια Φουντουλάκη, τηλ. 2106773428,  εσωτ.109, mail: chamber@arabgreekchamber.gr)   
 (Πηγή:  Πρεσβεία Ιορδανίας στην Αθήνα μέσω του ΥΠ.ΕΞ. Β8 Δ/νση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης) 

 

1η Διεθνής Έκθεση Τροφίμων και Τεχνολογίας “INFTEXPO”, Αμμάν, 1-4 Ιουλίου 2020 
 
Σας ενημερώνουμε ότι, από 1 έως 4 Ιουλίου τ.ε., θα λάβει χώρα στο Αμμάν της Ιορδανίας, η Διεθνής 
Έκθεση Τροφίμων και Τεχνολογίας “INFTEXPO”. 
Η εν λόγω έκθεση διοργανώνεται από την εταιρεία εκθέσεων Pulse Media for Organizing Exhibitions and 
Conferences σε συνεργασία με το Συνδικάτο Εμπόρων Τροφίμων της Ιορδανίας, στον εκθεσιακό χώρο 
Amman International Show Halls. 
 
Η έκθεση αναμένεται να συγκεντρώσει πάνω από 100 εταιρείες του κλάδου της αλυσίδας των τροφίμων. 
Οι συμμετέχουσες εταιρείες θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τα προϊόντα τους τόσο στην αγορά 
της Ιορδανίας, όσο και στις αντίστοιχες των γειτονικών χωρών. 
 

http://tourisme.safex.dz/
mailto:chamber@arabgreekchamber.gr
http://www.joaef.net/
mailto:chamber@arabgreekchamber.gr
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Προς πληρέστερη ενημέρωσή σας, έχουμε στα γραφεία μας και είναι στη διάθεσή σας ηλεκτρονικά, 
ενημερωτικό φυλλάδιο, πρόσκληση συμμετοχής, καθώς και κάτοψη του εκθεσιακού χώρου. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες απευθείας από τους 
διοργανωτές (τηλ.: + 962065516017, +962065516018 - email: info@pulsejo.net - ιστοσελίδα:  
www.pulsejo.net ). 
(Για αποστολή του σχετικού ως άνω υλικού, παρακαλούμε  επικοινωνήστε με τα γραφεία μας, αρμόδια 
κα. Βάνια Φουντουλάκη, τηλ. 2106773428,  εσωτ.109, mail: chamber@arabgreekchamber.gr)   
 (Πηγή:  Πρεσβεία της Ελλάδος στο Αμμάν, μέσω του ΥΠ.ΕΞ. Β8 Δ/νση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης) 

 

1η Διεθνής Οικονομική Έκθεση IJEX, Αμμάν 15-17 Ιουλίου 2020 

Σας ενημερώνουμε ότι η 1η Διεθνής Οικονομική Έκθεση «IJEX» θα πραγματοποιηθεί από 15 έως 17 
Ιουλίου τ.ε. στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Mecca-Mall του Αμάν της Ιορδανίας. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι φορείς και επιχειρήσεις μπορούν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες για την εν 
λόγω Έκθεση μέσω του ενημερωτικού υλικού που έχουμε στα γραφεία μας και είναι στη διάθεσή σας 
ηλεκτρονικά, καθώς από στην ιστοσελίδα http://www.ijexjo.com/  
(Πηγή:  Πρεσβεία της Ιορδανίας στην Αθήνα μέσω του ΥΠ.ΕΞ. Β8 Δ/νση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης) 
 

ΙΡΑΚ - IRAQ    
 

12η Erbil Int’l Building-Construction Municipality Equipment, Machinery & Natural Stone 
Exhibition (25-28 Φεβρουαρίου 2020)  

Σας ενημερώνουμε ότι η «12η Διεθνής ‘Εκθεση Κατασκευαστικών Υλικών και Μηχανημάτων» θα 
διοργανωθεί στο Ερμπίλ, μεταξύ 25 και 28 Φεβρουαρίου τ.ε. 
Η εν λόγω Έκθεση οργανώνεται από την εταιρία Pyramids Group Fairs Inc.- τη μεγαλύτερη εταιρεία 
διοργάνωσης εκθέσεων στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική – τελεί υπό την αιγίδα της 
Ομοσπονδίας των Εμπορικών Επιμελητηρίων του Ιράκ (Federation of Commercial Chambers of Iraq) και 
αναμένει 400 εκθέτες, συμμετοχές από 30 χώρες και 1500 εμπορικούς επισκέπτες. 
 
Στόχο των διοργανωτών αποτελεί η προώθηση επιχειρηματικών συνεργασιών στους ακόλουθους τομείς: 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ 
- Μηχανήματα και Εξοπλισμός Συντήρησης Σκυροδέματος ή Άσφαλτου 
- Μηχανήματα και Εξοπλισμό Συντήρησης 
- Εξοπλισμός Συσκευασίας Οδοστρώματος και Εδάφους, Γεωτρήσεις, Πλατφόρμες 
- Εξοπλισμός Κοπής και Εξόρυξης,  
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
- Πιεσόμετρα και Υδραυλικά Εργαλεία 
- Συμπιεστές,  
- Υδραυλικές αντλίες,  
- Αντλίες Κατασκευής Τσιμέντου και κονιάματος 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 
- Εξοπλισμός Μεταφοράς και Εγκατάστασης 
- Πέτρες 
- Χαλίκι 
- Άμμος 
- Ασβέστης 
- Γύψος 

mailto:info@pulsejo.net
http://www.pulsejo.net/
mailto:chamber@arabgreekchamber.gr
http://www.ijexjo.com/
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- Τσιμέντο και άλλα Υλικά Συμπληρώσεως και Γεμίσματος 
- Εγκαταστάσεις Παραγωγής και Εξοπλισμού  
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  
- Τεχνικά Μηχανήματα Κατασκευής 
- Power Drive Κατασκευαστικές Τεχνολογίες 
- Μηχανήματα και Οχήματα και Μηχανήματα Παραγωγής Δομικών Υλικών  (Κινητήρες,  
  Κιβώτια ταχυτήτων - Γραμμές μετάδοσης κίνησης) 
- Ανταλλακτικά και συστήματα λίπανσης για μηχανήματα και κατασκευαστικά οχήματα 
 
Η εν λόγω Διεθνής Έκθεση αποτελεί ευκαιρία εισόδου για τις ελληνικές επιχειρήσεις στην Ιρακινή αγορά 
δομικών υλικών και εξοπλισμού, η οποία έχει εισέλθει σε μία περίοδο ραγδαίας ανάπτυξης, λόγω των 
αυξημένων εσόδων από το πετρέλαιο. 
 
 Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να απευθυνθούν στους διοργανωτές προκειμένου να 
δηλώσουν συμμετοχή στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας.   

1. κ. Basil Armoush Country Manager 
2. κα Lina AlFar  Project Manager 

           Tel. +962 6 5601656 // Fax +962 6 5606756 
Email: erbilbuilding@topazigroup.com  //  Iστοσελίδα: https://www.erbilbuilding.com/ 

(Πηγή:  Πρεσβεία της Ελλάδος στο Αμμάν, μέσω του ΥΠ.ΕΞ. Β8 Δ/νση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης) 

 

ΜΑΡΟΚΟ - MOROCCO 
 

Διεθνής Αγροτική Έκθεση SIAM στο Μαρόκο (Μεκνές, 14-19 Απριλίου 2020 

Σας ενημερώνουμε ότι  η Διεθνής Αγροτική Έκθεση SIAM, θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 14 και 19 Απριλίου 
τ.ε.  στην πόλη Μεκνές, στο Μαρόκο. 

 

Η εν λόγω Έκθεση θεωρείται η μεγαλύτερη έκθεση γεωργικών προϊόντων και εξοπλισμού στην Αφρική 
και τον Αραβικό Κόσμο, στοιχείο που προκύπτει από τη συμμετοχή  1350 εκθετών από 60 χώρες στην 
περσινή διοργάνωση, μεταξύ των οποίων 14 χώρες της Ε.Ε.   
 

Στην προσεχή διοργάνωση αναμένεται η συμμετοχή 1400 εκθετών από 65 χώρες, ενώ παράλληλα στο 
περιθώριο της Έκθεσης θα πραγματοποιηθούν B2B συναντήσεις μεταξύ επιχειρήσεων και κρατικών 
φορέων σχετικά με θέματα, όπως η ενίσχυση των βιολογικών καλλιεργειών, η επαγγελματική κατάρτιση 
νέων καλλιεργητών κ.α.  

 

 Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να επικοινωνήσουν με την οργανωτικά υπεύθυνη της Έκθεσης, 
Mme. Hanae Alaoui Slimani για περισσότερες πληροφορίες (e-mail: h.alaoui@salon-afgriculture.ma, 
τηλέφωνο: 00212 535 46 03 00/01, 00212661429 467, 661 398 654).  
(Πηγή:  Πρεσβεία της Ελλάδος στο Ραμπάτ, μέσω του ΥΠ.ΕΞ. Β8 Δ/νση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης) 

 

ΜΠΑΧΡΕΙΝ - BAHRAIN 
 

Bahrain International Garden Show (BIGS) 2020 (4 έως 7 Μαρτίου 2020) 

Σας ενημερώνουμε ότι η Διεθνής Έκθεση “Bahrain International Garden Show” θα πραγματοποιηθεί στο 
Bahrain International Exhibition and Convention Center, από 4 έως 7 Μαρτίου τ.ε. στο Μπαχρέιν. 
 
Η Έκθεση, τα επίσημα εγκαίνια της οποίας θα πραγματοποιηθούν στις 3 Μαρτίου 2020, θα είναι 
προσβάσιμη στο κοινό, μεταξύ 4 και 7 Μαρτίου, έχοντας και την υποστήριξη της Α.Υ. Βασιλέως του 

mailto:erbilbuilding@topazigroup.com
https://www.erbilbuilding.com/
mailto:h.alaoui@salon-afgriculture.ma
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Μπαχρέιν, στοχεύοντας στο να αποτελέσει εφαλτήριο ανάπτυξης του τομέα της γεωργίας στην χώρα και 
γενικότερα στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της διοργάνωσης, θα 
διεξαχθούν συναντήσεις B2B μεταξύ επιχειρηματικών φορέων του εν λόγω τομέα.  
 
Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να επικοινωνήσουν, για περισσότερες πληροφορίες, με την 
υπεύθυνο του Τμήματος Διεθνών Πωλήσεων της Έκθεσης, κα. Shana Al Shamlan (τηλ. +97339616003, e-
mail: sana@niadbh.com), και την υπεύθυνη του Τμήματος Τοπικών Πωλήσεων, κα. Maitha Mohammed 
Abdula (τηλ. +97336660994, e-mail: maitha@oso.bh). 
 
(Για αποστολή του σχετικού ως άνω υλικού, παρακαλούμε  επικοινωνήστε με τα γραφεία μας, αρμόδια 
κα. Βάνια Φουντουλάκη, τηλ. 2106773428,  εσωτ.109, mail: chamber@arabgreekchamber.gr)   
 (Πηγή:  Πρεσβεία της Ελλάδος στο Κουβέιτ, μέσω του ΥΠ.ΕΞ. Β8 Δ/νση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης) 

 

ΤΥΝΗΣΙΑ – TUNISIA       
 

5η Διεθνής Έκθεση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών SITIC AGRICA 2020 

Σας ενημερώνουμε ότι η 5η Διεθνής Έκθεση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών SITIC AFRICA 
2020, θα πραγματοποιηθεί από 9 έως 11 Ιουνίου τ.ε. στη Τύνιδα. 
  
Η εν λόγω Έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τεχνολογίας Επικοινωνιών και Ψηφιακής 
Οικονομίας της χώρας και υποστηρίζεται από την Ένωση Τυνησιακών Τραπεζών, ενώ επιδιώκεται και η 
συμμετοχή δυτικών εταιρειών. 
   
Η Έκθεση, που αφορά τους τομείς της πληροφορικής και των επικοινωνιών, απαρτίζεται από τρία μέρη,   
1) το εκθεσιακό, 2) την οργάνωση B2B συναντήσεων και 3) τα θεματικά εργαστήρια, με κύριο στόχο την 
προβολή της δυνατότητας δημιουργίας τριμερών συνεργασιών μεταξύ δυτικών χωρών, Τυνησίας και 
Αφρικής.  
 
Σημειώνεται ότι στην Έκθεση θα συμμετάσχουν με εθνικό περίπτερο αρκετές ευρωπαϊκές και αραβικές 
χώρες, δεδομένου ότι η Τυνησία αποτελεί μέλος της Κοινής Αγοράς για την Ανατολική και τη Νότια Αφρική 
(COMESA) και μέσω αυτής συμμετέχει στη τριγωνική ζώνη ελεύθερων συναλλαγών που έχει συγκροτηθεί 
στην Αφρική (COMESA, EAC, SADC).  

 

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες από τους 
διοργανωτές (ιστοσελίδες: http://www.sitiafrica.com/en/home/, http://tunisie-afrique-export.com, 
τηλ. +216 71975 352, +216 71975 054, email: contact@siticafrica.com) , καθώς και από την Υπεύθυνη 
κα. Maha Benhassine (τηλ. +216 2476 1213, email: mahabenhassinetae@gmail.com). 

(Πηγή:  Πρεσβεία της Ελλάδος στην Τύνιδα/ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων) 

              
   
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. 
 
 

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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