
1180-182, Κifisias Avenue, 154 51 N. Psychico, Athens-Greece
• Tel.: +30-210-6711210, +30-210-6726882, +30-210-6773428 • Fax.: +30-210-6746577
• E-mail: chamber@arabgreekchamber.gr • Website: www.arabhellenicchamber.gr

Γενική Επισκόπηση:

Το Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο, πιστό στο ρόλο του 
στην προώθηση και ενίσχυση των Αραβο-Ελληνικών 
σχέσεων και με σκοπό τον εκσυγχρονισμό και την παροχή 
υπηρεσιών υψηλού επιπέδου στις εταιρείες-μέλη του 
και στις επιχειρηματικές κοινότητες των δύο πλευρών, 
συγκαλεί το «6ο Αραβο-Ελληνικό Οικονομικό 
Φόρουμ» στην Αθήνα, στις 29-30 Νοεμβρίου 2017, με 
θέμα «Ελλάδα & Αραβικός Κόσμος: Οραματιζόμενοι 
ένα Κοινό Μέλλον». Τα θέματα αυτού του Φόρουμ 
θα διερευνήσουν επενδυτικές ευκαιρίες (κίνητρα και 
διευκολύνσεις), και θα συμπεριλάβουν τις ψηφιακές 
και τεχνολογικές εξελίξεις και τις επιπτώσεις τους στη 
δημιουργία νέας οικονομικής πραγματικότητας. Στο 
πρόγραμμα συγκαταλέγονται παρουσιάσεις νεοφυών 
επιχειρήσεων και επιχειρηματικών εμπειριών, καθώς και 
προοπτικές χρηματοδότησης, επέκτασης και συνεργασίας 
μεταξύ Αράβων και Ελλήνων επιχειρηματιών.

Το Φόρουμ θα επικεντρωθεί στους παραδοσιακούς τομείς 
της ενέργειας, των κατασκευών, της ναυτιλίας και της 
λιμενικής βιομηχανίας, και θα εξετάσει επιχειρηματικές και 
επενδυτικές ευκαιρίες σε αυτά τα πεδία. Η πρωτοβουλία του 
Άραβο-Ελληνικού Επιμελητηρίου για μεταφορά τεχνολογίας 
και τεχνογνωσίας θα αποτελέσει τη βάση για περαιτέρω 
διερεύνηση επιχειρηματικών ευκαιριών και κοινοπραξιών 
στους τομείς των κτηματομεσιτικών, των οικοδομικών 
υλικών και της βιομηχανίας επεξεργασίας τροφίμων.

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Α.Ε.Ε.Ε.Α.
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Υπό την Αιγίδα:

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Envisioning a Shared Future” 
 

Under the Auspices: 

 
 
 

 
 
 

General Outlook: 
The “6th Arab-Hellenic Economic Forum” which will take place in Athens on 29-30 November 
2017, under the motto “Envisioning a Shared Future”, shall witness a great shift in topics and 
sectors. It will reflect the trade priorities between Greece and the Arab World while taking into 
account the digital revolution and all the technological advancements achieved in various 
economic fields. The high-level State officials, top decision-makers and high-caliber businessmen 
from the Arab world and Greece will explore the business potential and the promising 
investment opportunities, as we are heading towards a period of sustained stability in the 
Middle East. 
 
Venue:  
Divani Caravel Hotel of Athens (http://divanicaravelhotel.com/)  
 
Working Languages:  
Greek and Arabic (with simultaneous interpreting) 
 
Level of Participation:  
Ministers and high-ranking Government officials, top decision-makers and CEO’s and 
representatives of the private sectors from Greece and the Arab world. 
 
Speakers: 

«Ελλάδα και Αραβικός Κόσμος:  
Οραματιζόμενοι ένα Κοινό Μέλλον»



Τα επιλεγμένα θέματα και οι στρατηγικοί άξονες προς παρουσίαση, συζήτηση και δικτύωση, καθώς και 
οι οργανωμένες B2B συναντήσεις, θα συμβάλουν στη θετική και καρποφόρα έκβαση αυτού του Φόρουμ.

Τόπος Διεξαγωγής 

Divani Caravel Hotel, Αθήνα (www.divanicaravelhotel.com) 

Γλώσσες Εργασίας 

Ελληνικά, Αραβικά (με ταυτόχρονη διερμηνεία)

Επίπεδο Συμμετοχής

Υπουργοί και υψηλόβαθμοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι, κορυφαίοι επιχειρηματικοί ηγέτες, Διευθύνοντες 
Σύμβουλοι και εκπρόσωποι του ιδιωτικού τομέα από την Ελλάδα και τον Αραβικό κόσμο.

Ομιλητές:

Υπουργοί, Διευθύνοντες Σύμβουλοι και υψηλόβαθμα Στελέχη από την Ελλάδα και τον Αραβικό κόσμο.

Στρατηγικοί Άξονες:

1. Επενδυτικές Ευκαιρίες στην Ελλάδα και στον Αραβικό Κόσμο: Κίνητρα και Διευκολύνσεις.
2. Νεοφυείς επιχειρήσεις (start-up businesses), Προοπτικές Χρηματοδότησης, Επέκτασης και Συνεργασίας 
μεταξύ Αράβων και Ελλήνων επιχειρηματιών.
3. Ενέργεια, Κατασκευές και Δομικά Υλικά.
4. Ναυτιλία και Λιμενική Βιομηχανία.
5. Ψηφιακές και Τεχνολογικές Εξελίξεις και οι Επιπτώσεις τους στη Διαμόρφωση νέας Οικονομικής 
Πραγματικότητα.

Επικοινωνιακή Κάλυψη:

Επίσημοι Ελληνικοί τηλεοπτικοί σταθμοί, Αραβικά ΜΜΕ (Al-Ahram και Al-Sharq Al-Awsat) και ανταποκριτές 
δορυφορικών καναλιών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Εκδόσεις επ’ ευκαιρία του Φόρουμ (στην Αγγλική γλώσσα):

• Έντυπο του Φόρουμ
• Ειδικός Οδηγός των ελληνικών επιχειρήσεων που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για τη «Μεταφορά Τεχνολογίας 
και Τεχνογνωσίας στον Αραβικό Κόσμο» 
• Ειδική Έκδοση του «Members’ Activities Newsletter»

Διοργάνωση:

Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο Εμπορίου και Αναπτύξεως
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλείσθε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας:
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«Ελλάδα και Αραβικός Κόσμος: Οραματιζόμενοι ένα Κοινό Μέλλον»
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 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
 BUSINESS NEWS

Θέματα Ενημερωτικού Δελτίου Οικονομικών και Επιχειρηματικών ειδήσεων από την Αίγυπτο,  
Αύγουστος + Σεπτέμβριος 2017   
•  Μακροοικονομικές εξελίξεις.
•  Οικονομία.
•  Χρηματοπιστωτικός Τομέας.
•  Επιχειρηματικά Νέα.
•  Κατασκευαστικός Τομέας.
•  Ενέργεια. 
•  Εμπόριο.
•  Βιομηχανία.
•  Μεταφορές.
•  Τουρισμός.  
•  Συναλλαγματική Ισοτιμία, Χρηματιστήριο.

Για περισσότερες πληροφορίες και αποστολή των σχετικών με τα ως άνω πληροφοριών, παρακαλούμε όπως 
επικοινωνήσετε με τα γραφεία μας, αρμόδια κα. Βάνια Φουντουλάκη, τηλ. 2106773428,  εσωτ.109, mail: 
chamber@arabgreekchamber.gr

Εφαρμογή ειδικού φόρου επιτηδεύματος σε προϊόντα καπνού και κατηγορίες αναψυκτικών   
Στις 21/8/2017 το Υπουργείο Οικονομίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων δημοσίευσε νόμο με τον οποίο 
επιβάλλεται από την 1/10/2017 ειδικός φόρος επί της αξίας (ad valorem) στις ακόλουθες κατηγορίες εμπορευμάτων:
α) προϊόντα καπνού σε ποσοστό 100%
β) αναψυκτικά με ανθρακικό σε ποσοστό 50% &
γ) «ενεργειακά ποτά» σε ποσοστό 50%
Ο συγκεκριμένος φόρος επιβάλλεται σε επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, 
εισαγωγή και αποθήκευση των ανωτέρω προϊόντων στα ΗΑΕ. Οι επιχειρήσεις αυτές υποχρεούνται να εγγραφούν σε 
ειδικό μητρώο και να τηρούν τα σχετικά λογιστικά παραστατικά και βιβλία.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο ΟΕΥ Ντουμπάι (ecocom-
dubai@mfa.gr, τηλ. 00971 4 2272106).

ΑΙΓΥΠΤΟΣ - EGYPT

ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ-UNITED ARAB EMIRATES 

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

(Πηγή: Γραφείο Ο.Ε.Υ. Ντουμπάι  μέσω Ε.Δ.επιχειρηματικής πληροφόρησης ΥΠ.ΕΞ. «Γνους Πράττε», Αυγουστος 2017) 
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Επιχειρηματικός Οδηγός για την οικονομία και την άσκηση επιχειρηματικότητας του Σουλτανάτου του 
Ομάν (Doing Business in the Sultanate of Oman). 

Έχουμε στα γραφεία μας και είναι στη διάθεσή σας, σε ηλεκτρονική μορφή, τον πλέον πρόσφατο και 
επικαιροποιημένο Επιχειρηματικό Οδηγό για την οικονομία κα την άσκηση επιχειρηματικότητας στο Σουλτανάτο 
του Ομάν (Doing Business in the Sultanate of Oman), χώρα η οποία ανήκει στην αρμοδιότητα του Γραφείου Ο.Ε.Υ. 
Τζέντας.  

Την σύνταξη και επεξεργασία του συγκεκριμένου επιχειρηματικού οδηγού, ανέλαβε ο προϊστάμενος του γραφείου 
Ο.Ε.Υ. Τζέντας.

Για αποστολή του εν λόγω Οδηγού,  παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τα γραφεία μας, αρμόδια κα. Βάνια 
Φουντουλάκη, τηλ. 2106773428,  εσωτ.109, mail: chamber@arabgreekchamber.gr  ή μπορείτε να αντλήσετε το 
περιεχόμενό του και από την διαδικτυακή πύλη www.agora.mfa.gr

ΙΡΑΚ/ΕΡΜΠΙΛ – IRAQ/ERBIL

ΟΜΑΝ  -  ΟΜΑΝ  

Κατασκευαστικός τομέας

Προγράμματα ανοικοδόμησης στο Ιράκ

Σύμφωνα με δηλώσεις εμπειρογνωμόνων της Παγκόσμιας Τράπεζας, το συνολικό κόστος ανοικοδόμησης των κατεστραμμένων 
υποδομών των ιρακινών πόλεων που απελευθερώθηκαν πρόσφατα, πρόκειται να ανέλθει σε 100 δισ. δολ. 
Εκφράζεται η εκτίμηση ότι το 2018, το Ιράκ θα είναι η πρώτη χώρα στον κόσμο με τα περισσότερα προγράμματα 
ανοικοδόμησης και ανασυγκρότησης, γεγονός που αναμένεται να προσελκύσει μεγάλες κατασκευαστικές επιχειρήσεις. Αυτό 
θα έχει επίσης ως αποτέλεσμα τη δημιουργία πολυάριθμων θέσεων εργασίας, με προφανείς ευνοϊκές συνέπειες για τους 
πολίτες της χώρας.
Οι εργασίες ανοικοδόμησης και αποκατάστασης όλων των περιοχών που είχαν πληγεί από τον πόλεμο θα διαρκέσουν 
τουλάχιστον 10 χρόνια και αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι το 2028. Η Διεθνής Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και την 
Ανάπτυξη (IBRD) έχει αναφέρει ότι, θα συμμετάσχει εκτενώς στην ανασυγκρότηση των πόλεων του Ιράκ. Για το λόγο αυτό, 
η ιρακινή κυβέρνηση έχει ήδη ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με την εν λόγω τράπεζα, από τον περασμένο Μάιο, σχετικά με 
την έναρξη του προγράμματος ανοικοδόμησης. 

Συνολικά, έχουν εντοπιστεί 151 μεγάλα έργα σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ προτεραιότητα θα δοθεί σε πολλά οδικά έργα και 
στη βελτίωση των υποδομών πολλών κρατικών υπηρεσιών και δημοσίων εταιρειών κοινής ωφέλειας
Σε αρκετές περιπτώσεις, οι κρατικές υποδομές είναι σε εξαιρετικά κακή κατάσταση ή εντελώς κατεστραμμένες που σημαίνει 
ότι θα πρέπει να δημιουργηθούν νέα έργα.

(Πηγή: Γραφείο Ο.Ε.Υ. Ερμπίλ/Ιράκ, μέσω Ε.Δ.επιχειρηματικής πληροφόρησης ΥΠ.ΕΞ. «Γνους Πράττε», Σεπτέμβριος  2017) 

(Πηγή:  Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στη Τζέντα /  Γραφείο Προϊσταμένου/Συμβούλου Ο.Ε.Υ.)

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
 BUSINESS NEWS
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«Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2016-2017 για την Σαουδική Αραβία, το Σουλτανάτο του Ομάν και την 
Υεμένη – Διμερείς Οικονομικές και Εμπορικές Σχέσεις Ελλάδος με Σαουδική Αραβία, Σουλτανάτο του 
Ομάν και Υεμένη».

Έχουμε στα γραφεία μας και είναι στη διάθεσή σας, σε ηλεκτρονική μορφή, την πλέον πρόσφατη Ετήσια Οικονομική 
Έκθεση για τις εξελίξεις της οικονομίας σε Σαουδική Αραβία, Σουλτανάτο του Ομάν και Υεμένη, καθώς και για το σύνολο 
των διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων μεταξύ της Ελάδος και των τριών προαναφερομένων χωρών. 

Για αποστολή της εν λόγω Έκθεσης,  παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τα γραφεία μας, αρμόδια κα. 
Βάνια Φουντουλάκη, τηλ. 210 6711210/6773428,  εσωτ. 109, mail: chamber@arabgreekchamber.gr  ή 
μπορείτε να αντλήσετε το περιεχόμενό της και από την διαδικτυακή πύλη www.agora.mfa.gr όπου έχει 
ήδη αναρτηθεί.

(Πηγή:  Πρεσβεία της Ελλάδος στην Τύνιδα/ Γραφείο Προϊσταμένου/Γραμματέα Ο.Ε.Υ.)

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
 BUSINESS NEWS

Επιχειρηματικός Οδηγός για την οικονομία και την άσκηση επιχειρηματικότητας στη Σαουδική Αραβία 
(Doing Business in the Saudi Arabian Market).

Έχουμε στα γραφεία μας και είναι στη διάθεσή σας, σε ηλεκτρονική μορφή, τον πλέον πρόσφατο και 
επικαιροποιημένο Επιχειρηματικό Οδηγό για την οικονομία κα την άσκηση επιχειρηματικότητας στη Σαουδική Αραβία 
(Doing Business in the Saudi Arabian Market).  
Την σύνταξη και επεξεργασία του συγκεκριμένου επιχειρηματικού οδηγού, ανέλαβε ο προϊστάμενος του γραφείου 
Ο.Ε.Υ. Τζέντας.

Για αποστολή του εν λόγω Οδηγού,  παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τα γραφεία μας, αρμόδια κα. Βάνια 
Φουντουλάκη, τηλ. 210 6711210 / 6773428,  εσωτ. 109, mail: chamber@arabgreekchamber.gr  ή μπορείτε να 
αντλήσετε το περιεχόμενό του και από την διαδικτυακή πύλη www.agora.mfa.gr

«Ετήσια Έκθεση Γραφείου Ο.Ε.Υ. Τύνιδας 2016.

Έχουμε στα γραφεία μας και είναι στη διάθεσή σας, σε ηλεκτρονική μορφή, την Ετήσια Έκθεση Γραφείου ΟΕΥ 
Τύνιδας επί καταστάσεων Τυνησιακής Οικονομίας και Αναπτύξεως των Οικονομικών και Εμορικών σχέσεων Ελλάδος-
Τυνησίας για το έτος 2016.

Για αποστολή της εν λόγω Έκθεσης,  παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τα γραφεία μας, αρμόδια κα. Βάνια 
Φουντουλάκη, τηλ. 210 6711210/6773428,  εσωτ. 109, mail: chamber@arabgreekchamber.gr  ή μπορείτε να 
αντλήσετε το περιεχόμενό της και από την διαδικτυακή πύλη www.agora.mfa.gr όπου έχει ήδη αναρτηθεί.

ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ – SAUDI ARABIA

ΤΥΝΗΣΙΑ –  TUNIS

(Πηγή:  Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στη Τζέντα /  Γραφείο Προϊσταμένου/Συμβούλου Ο.Ε.Υ.)

(Πηγή:  Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στη Τζέντα /  Γραφείο Προϊσταμένου/Συμβούλου Ο.Ε.Υ.)
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             The 7th International Exhibition of Fishing & Aquaculture, Oran (Algeria) 9-12/11/17

Η Oran, μια από τις πιο τουριστικές πόλεις της Αλγερίας, θα φιλοξενήσει την 9η Διεθνή Έκθεση Αλιείας και 
Υδατοκαλλιέργειας (SIPA 2017), στις 9 έως 12 Νοεμβρίου 2017 με θέμα «Για βιώσιμη και διαφοροποιημένη 
ανάπτυξη της οικονομίας της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας». Η έκθεση θα διεξαχθεί υπό την αιγίδα του 
Προέδρου της Λαϊκής Δημοκρατίας της Αλγερίας, A.E. κ. Abdelaziz Bouteflika και το Aλγερινό Eπιμελητήριο Aλιείας 
και Yδατοκαλλιέργειας (CAPA) σε συνεργασία με το συνεδριακό κέντρο Mohamed Ben Ahmed στο Oran.
Η Διεθνής Έκθεση Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας διοργανώθηκε για πρώτη φορά το 2003 στην Αλγερία, προκειμένου 
να επιτευχθούν οι δυνατότητες συνεργασίας, συντονισμού και επενδύσεων όλων των φορέων του κλάδου 
(επαγγελματίες, επενδυτές, τράπεζες, ερευνητικά κέντρα, εθνικοί και διεθνείς οργανισμοί). Το SIPA 2017, που 
τονίζει τη στρατηγική διάσταση αυτού του τομέα στη μεσογειακή περιοχή, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την 
οικονομική ανάπτυξη της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας στην περιοχή.
Το SIPA 2017 φιλοδοξεί να συμβάλει αποφασιστικά στο νέο μοντέλο ανάπτυξης και να επιτύχει τους ακόλουθους στόχους:

•  Ανάπτυξη μεγάλης κλίμακας υδατοκαλλιέργειας.
•   Προώθηση μηχανισμών για τη βέλτιστη εκμετάλλευση των θαλάσσιων πόρων και εξασφάλιση της βιωσιμότητάς τους.
•  Επιπλέον παραγωγικές επενδύσεις στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.
• Ενθάρρυνση των συνεργασιών και των εταιρικών σχέσεων για την ανάπτυξη και τη διαφοροποίηση των  
   δραστηριοτήτων του τομέα.
•  Η εδραίωση της συμμετοχικής διαχείρισης με τους διάφορους παράγοντες του τομέα.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να βρείτε στα στοιχεία επικοινωνίας της εκδήλωσης που ακολουθούν:
Website: www.sipaalgeria.com  
E-mail: contact@sipaalgeria.com   
Tel.: +213 (0)696 638 265 | +213(0)21 433 942

ΑΛΓΕΡΙΑ - ALGERIA     

(Πηγή: Embassy of the People’s Democratic Republic of Algeria in Athens)

(Πηγή: Πρεσβεία της Ελλάδος στην Αίγυπτο – Γραφείο Ο.Ε.Υ. Καίρου ) 
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Event:  Paper Middle East 2017 / 24-26/10/2017

Tel:  + 202  26705239
Fax:   + 202  26712287
Organizer:  NILE TRADE FAIRS
Hall:    Exhibition Complex (1-2-3)- Cairo International Convention and Exhibition Center 

Event:    China Trade and Investment Exhibition / 24-26/10/2017

Tel:  + 202 25169253
Fax:   + 202 25169253
Organizer:   CHINESE COMMERCIAL CENTER
Hall:    Exhibition Complex (4)- Cairo International Convention and Exhibition Center

Event:    HACE Exhibition / 30/10 – 02/11/2017

Tel:  + 202 22635215
Fax:   + 202 22619160
Organizer:   EGYPTIAN GROUP FOR MARKETING
Hall:    Exhibition Complex (1-2-3-4-5)- Cairo International Convention and Exhibition Center

ΑΙΓΥΠΤΟΣ – EGYPT
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                    «15η Διεθνής Έκθεση Δημοσίων Έργων», 22-26/11/2017, Αλγερία

Το Υπουργείο Δημοσίων Έργων της Αλγερίας και η SAFEX διοργανώνουν την «15η Διεθνή Έκθεση Δημοσίων 
Έργων» στις 22-26 Νοεμβρίου, 2017, στο Εκθεσιακό Μέγαρο (Palais des Expositions).

Η Διεθνής Έκθεση αυτή δίνει ιδιαίτερη έμφαση στους οικονομικούς και επαγγελματικούς παράγοντες που εμπλέκονται στον 
τομέα των δημοσίων έργων, κάτι που εξηγεί το αυξανόμενο ποσοστό συμμετοχής κάθε χρόνο. Έχει γίνει ένας από τους 
κύριους κόμβους για κατασκευαστές, διανομείς, εθνικούς και διεθνείς υπεργολάβους, αναζητώντας νέα προϊόντα, υπηρεσίες 
ή συνεργάτες. 

Η έκθεση προσφέρει, αφενός, οικονομικές ευκαιρίες στους συμμετέχοντες, προκειμένου να δημιουργηθεί μια ισχυρή 
συνεργασία με ξένες εταιρείες αλλά και διεθνείς συμβουλευτικές εταιρείες για μεγάλα έργα, για την σύναψη επιτυχημένων 
συμβάσεων και σημαντικών εταιρικών σχέσεων ή εμπορικών συμφωνιών, την ανάπτυξη δικτύου διανομής και 
την έρευνα επενδυτικών δυνατοτήτων της αγοράς δημοσίων έργων. Από την άλλη πλευρά, προσφέρει την ευκαιρία 
συνάντησης διαφόρων επαγγελματιών, όπως επιχειρηματίες, διευθυντές επιχειρήσεων, εγκαταστάτες, πολιτικοί μηχανικοί, 
οικονομολόγοι, μηχανικοί, τοπικές αρχές κλπ.

Η έκθεση θα επικεντρωθεί στους ακόλουθους τομείς:

• Μεγάλα έργα υποδομής 
• Διατήρηση της βασικής υποδομής 
• Βασικός εξοπλισμός υποδομής, οδικές πινακίδες, αυτοκινητόδρομος, αερολιμένας και ναυτιλία •
• Υλικά για την προετοιμασία και την επεξεργασία δομικών υλικών για τη βασική υποδομή •
• Εξοπλισμός χειρισμού και ανύψωσης 
• Μέσα και εξοπλισμός εργοταξίων 
• Τοπογραφία, μέτρηση και ποιοτικός έλεγχος των υλικών 
• Μηχανική, έρευνα και ανάπτυξη, πρόληψη και έλεγχος 
• συστήματα πληροφοριών, τηλεπικοινωνίες και νέες τεχνολογίες 
• Ιδρύματα, οργανώσεις κατάρτισης και επαγγελματικές οργανώσεις 

Κατά την τελευταία Έκθεση καταγράφηκαν τα ακόλουθα στοιχεία:
400 εκθέτες, συμπεριλαμβανομένων: 213 εθνικοί εκθέτες / 187 ξένοι εκθέτες / 18 558 m2 εκθεσιακού χώρου 
/ 18 συμμετέχουσες χώρες: Γαλλία, Ινδονησία, Ιταλία, Κίνα, Γερμανία, Πορτογαλία, Βέλγιο, Τουρκία, Ισπανία, 
Ουγγαρία, Βιετνάμ, Ινδία, Αγγλία και Ολλανδία / επίσκεψη 3 αντιπροσωπειών: Κουβέιτ / Μαυριτανίας / Κονγκό

Όσοι εκθέτες ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν, καλούνται να συμπληρώσουν και να στείλουν τη Φόρμα Συμμετοχής 
μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της έκθεσης.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε όπως επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Algerian Fairs & Exportation 
Company: www.safex.dz  /  Τηλ .: +213 021.21.96.00 /+ 213 021.21.01.42

(Πηγή: Embassy of the People’s Democratic Republic of Algeria in Athens)
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Jordan Food International Exhibition 2018 (JFIE) (2-6/5/2018) 
4η Διεθνής Έκθεση Τροφίμων της Ιορδανίας 

Τόπος : The exhibitions Ground / Airport Road - next to Amman Waves from 4:00p.m. till 11:00 p.m. 
Διοργανωτής :  International Promoters for Marketing and Organizing Exhibitions (IPCO).

Η Διεθνής Έκθεση Τροφίμων της Ιορδανίας (JFIE) θα προωθήσει και θα ανταποκριθεί στα πρότυπα της βιομηχανίας 
τροφίμων και του τομέα τροφίμων σύμφωνα με τα απαιτούμενα πρότυπα της Ιορδανίας

Για περισσότερες πληροφορίες, κρατήσεις και ερωτήσεις :
Commercial & Financial Director
Mr. Eyad Raja
00962 7971 46101
Email: f.manager@ipco.jo 

Marketing Director
Mr. Ahmed Thiab
00962 7971 47244
Email: m.o@ipco.jo 

IPCO 
Amman – Jordan / Pobox 143657 / Poste Code: 11814 Amman
Phone: 00962 6582 4568 / Fax: 00962 6582 4569
Email: info@ipco.jo  /   www.ipco.jo

Event: Project Iraq (Construction Materials, Equipment & Environmental Technology)  

Duration: 23-26 October 2017 
Organizer: International Fairs Promotion (IFP) Venue: Erbil International Fair 
Sami Abdulrahman Park / Erbil, Iraq 
Tel : +964 662554433  /   E-mail: info@ifpiraq.com 
Website: www.project-iraq.com/Erbil

Event: Agrofood Erbil  

Duration: 20-23 November 2017 
Organizer: International Fairs Promotion (IFP) Venue: Erbil International Fair 
Sami Abdulrahman Park / Erbil, Iraq 
Tel : +964 662554433  / E-mail: info@ifpiraq.com  
Website: www.iraqagrofood.com/Erbil

ΙΟΡΔΑΝΙΑ - JORDAN

ΙΡΑΚ/ΕΡΜΠΙΛ - IRAQ/ERBIL 

 ΕΚΘΕΣΕΙΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ  I  EXHIBITIONS - CONFERENCE

(Πηγή: Πρεσβεία το Χασιμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας στην Αθήνα )

(Πηγή: Πρεσβεία της Ελλάδος στη Βαγδάτη/Ιράκ, Γραφείο Ο.Ε.Υ. Ερμπίλ) 
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Διοργάνωση 10ης Διεθνούς Έκθεσης Έρευνας– Καινοτομίας στο Κουβέιτ (29/1-1/2/2018) 

Στις 29/1-1/2/2018 διοργανώνεται στην πόλη του Κουβέιτ η 10η Διεθνής Έκθεση Έρευνας, Καινοτομίας και Εφευρέσεων.
Η εν λόγω έκθεση, η οποία τελεί υπό την αιγίδα του εμίρη του Κουβέιτ, θεωρείται ως η δεύτερη μεγαλύτερη 
έκθεση παγκοσμίως στον τομέα της, με προσανατολισμό στην προβολή εφευρέσεων, καινοτόμων ιδεών και 
δημιουργικότητας των νέων.
Στο πλαίσιο της έκθεσης πραγματοποιείται παρουσίαση εφευρέσεων, καθώς και διαγωνισμοί με βραβεία αξίας έως 
και 50.000 δολ. ΗΠΑ, για τις καλύτερες εφευρέσεις.
Τα έξοδα συμμετοχής ορίζονται σε 750 δολ. ΗΠΑ, τα οποία καλύπτουν διμονή, επιτόπιες μετακινήσεις, παρουσίαση της εφεύρεσης κ.λπ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέχουν στην ιστοσελίδα www.iifme.com. 

Πρόγραμμα διεθνών κλαδικών εκθέσεων για το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας και για το Σουλτανάτο 
του Ομάν για το έτος 2017.  

Ακολούθως σας διαβιβάζουμε αναλυτικό κατάλογο με όλες τις διεθνείς κλαδικές και επαγγελματικές εκθέσεις που 
πρόκειται να πραγματοποιηθούν, τόσο στην Σαουδική Αραβία όσο και στο Σουλτανάτο του Ομάν για το έτος 2017.

Τα στοιχεία των διεθνών κλαδικών και επαγγελματικών εκθέσεων είναι αυτά τα οποία έχουν ανακοινωθεί επισήμως 
από τους αρμόδιους φορείς και διοργανωτές στο διαδίκτυο και αφορούν τις κατηγορίες εκείνων των προϊόντων 
και κλάδων που παρουσιάζουν συγκριτικό πλεονέκτημα και ανάλογη δυναμική για τις αγορές των εν λόγω χωρών.

ΚΟΥΒΕΙΤ  – KUWAIT

ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ – SAUDI ARABIA 
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(Πηγή: B3 Δ/νση ΥΠ.ΕΞ., μέσω Ε.Δ.επιχειρηματικής πληροφόρησης ΥΠ.ΕΞ. «Γνους Πράττε», Ιούλιος 2017) 

Radisson Blu Hotel, Jeddah / Al-Madinah Al-Munawarah Rd Jeddah  / Saudi Arabia 
Tel.:+966 12 652 1234  /  Fax:+966 12 651 6260

SAUDI HORECA
Hospitality & catering exhibition

once a year Nov. 2017 (?)

SAUDI INTERNATIONAL LAB EXPO
Lab Technolofy Expo in Saudi Arabia. Saudi International Lab Expo is 
dedicated to analytical and lab technologies, biotechnology and life 

sciences, drug recovery and research, clinical diagnostic and analysis, 
research and development

once a year Nov. 2017 (?)

SAUDI TRANSPORT
International trade fair for public transport, railway, subway and city traffic 

& Urban Transportation in Saudi Arabia
unknown 06.11 - 09.11 

2017

SAUDI PRINT & PACK
International Trade Exhibition for Printing & Packaging Technologies

once a year 21.01 - 24.01 
2018

SAUDI PLASTICS & PETROCHEM
International Plastics & Petrochemicals Trade Fair

Jeddah 
International Food and Beverage Exhibition in Saudi Arabia. FOODEX SAUDI is an 
opportunity to source products from over 30 countries, and trade with exhibitors 

displaying a global offering of food and beverage products & solutions
once a year 12.11 - 15.11 

2017

SIMS - SAUDI INTERNATIONAL MOTOR SHOW
Jeddah International Motor Show every 3 years 17.12 - 21.12 

2017

DECOFAIR
International Exhibition of Interior Design, Furniture and Accessories once a year Nov. 2017 (?)
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OGWA - OIL & GAS WEST ASIA
Oil, Gas, Refining and Petrochemical Exhibition

every 2 years

Muscat 
Oman International 
Exhibition Centre

26.03 - 28.03 
2018

Please note! All dates are subject to changes. Contact organizers for more information before making arrangements.

OMAN - OMAN

 (Πηγή:  Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στη Τζέντα /  Γραφείο Συμβούλου Ο.Ε.Υ Τζέντα)

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.

Φωτογραφίες από το 5ο Αραβο-Ελληνικό Οικονομικό Forum,  
29-30 Νοεμβρίου, 2016


