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Εκλογές Οργάνων Άραβο-Ελληνικού Επιμελητηρίου  03 Οκτωβρίου 2013 
 

Δημοπρασίες ανά Χώρα  / Tenders by Country                 σελ. 2 
 
Ευκαιρίες επιχειρηματικής συνεργασίας 
 / Seeking Business Cooperation          σελ. 3 
 
Οικονομικές-Εμπορικές Ειδήσεις /  Business News                          σελ.6 
 
Εκθέσεις-Συνέδρια  / Exhibitions-  Conferences                 σελ. 8 
 
 

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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ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ  – SAUDI ARABIA    
 
Από το Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στη Τζέντα, 
Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων 
(Ο.Ε.Υ.), μας απέστειλαν «Χρήσιμες πληροφορίες για την 
αγορά της Σαουδικής Αραβίας» καθώς επίσης 
πληροφοριακό υλικό (βάσει αιτημάτων Ελληνικών 
επιχειρήσεων) σχετικά με (εξαγωγές) και ενδιαφέρον για 
προώθηση ακόλουθων προϊόντων & υπηρεσιών στην  
αγορά της Σαουδικής Αραβίας  και είναι  στη διάθεσή σας 
σε ηλεκτρονική μορφή, στα γραφεία μας :  

- Κρέατα 
- Βιομηχανικές ψυκτικές πόρτες, ψυκτικοί 

θάλαμοι και άλλα 
- Χρυσά  & χειροποίητα Κοσμήματα  
- Φέσκα κατεψυτγμένα &  
- προμαγειρεμένα ψάρια 
- Προώθηση Ελληνικού Τουρισμού  
- Παραφαρμακευτικά προϊόντα 
- Πλαστικές συσκευασίες μιας χρήσης καθώς και 

στοιχεία για την άσκηση επιχειρηματικότητας 
στη Σ. Αραβία 

- Γαλλικός Οίκος Μόδας (γυναικεία ενδύματα, 
καλλυντικά και είδη ατομικής υγιεινής). 

- Είδη δώρων και τεχνουργήματα 
- Πώληση ακινήτων στην Ελλάδα σε υποψήφιους 

Σαουδάραβες επενδυτές 
(συνεργασία με κτηματομεσιτικά γραφεία στη 
Σ.Αραβία)  

- Τομέας μεταφοράς πετρελαίου & κατασκευής 
βυτιοφόρων 

- Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και ανταλλακτικά 
αυτοκινήτων 

- Μάρμαρα και φυσικά πετρώματα 
- Αντλίες μεταφοράς υγρών  
- Ιατρικά και αναλώσιμα είδη 
- Καλλυντικά, απορρυπαντικά οικιακής χρήσης, 

είδη ατομικής υγιεινής και χαρτικά 
- Μικρές συσκευές οικιακής χρήσης 
- Φάρμακα 
- Τομείς σύνταξης μελετών & παροχή 

σχεδιαστικών υπηρεσιών(corporate identity-
retail design & branding) 

- Προϊόντα σκίασης 
- Πλαστικά είδη (πλαστικές γλάστρες) 
- Υποδήματα Παροχή υπηρεσιών, πρώτων υλών 

και εφοδίων στις ιχθυοκαλλιέργειες  
- Ηλιακά συστήματα, ηλιακοί 
- Θερμοσίφωνες 
-  

- Κεραμικά είδη 
- Πρώτες υλες για τρόφιμα και 

καλλυντικά 
- Κλάδος Πετρελαϊκών, λιπαντικών 

και χημικών 
- Ηλεκτρολογικό υλικό 
- Ξύλινες σκάλες εσωτειρκού χώρου 
- Είδη υγιεινής και ηλιακών 

συστημάτων 
- Μάρμαρα 
- Λιπάσματα και θερμοκήπια 
- Μαγιώ 
- Κουφώματα αλουμινίου 
- Είδη ρουχισμού 
- Χυμοί φρούτων στην αγορά της 

Υεμένης 
- Αλουμινοκατασκευές 
- Τρόφιμα και προϊόντα σουσαμιού 
- Τρόφιμα & διάφορα είδη διατροφής 
- Ελληνικά προϊόντα διατροφής 

(φρούτα, χυμοί φρούτων και 
λαχανικά) 

- Επεξεργασμένα φρούτα, χυμοί 
φρούτων και παγωτών 

- Ελαιόλαδο και κρασί 
- Τρόφιμα – Ζαχαρώδη προϊόντα 
- Κρεμμύδια & άλλα προϊόντα 

διατροφής 
- Ελαιόλαδο, όσπρια και αρωματικά 

φυτά 
Για περισσότερες πληροφορίες & αποστολή των 
ως άνω πληροφορικών παρακαλώ 
επικοινωνήστε με τα γραφεία μας, αρμόδια 
κα.Β.Φουντουλάκη, τηλ.210-6773428/ 109) 
 
ΤΥΝΗΣΙΑ - TUNISIA 

     Η Τυνησιακή εταιρεία “ARTEA 
   ARCHITECTURE”, γραφείο Αρχιτεκτονικών 
   Μελετών και Διακόσμησης, ενδιαφέρεται να 
   συνεργαστεί με  αντίστοιχες εταιρείες και  
   γραφεία   στην Ελλάδα.  
    Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε  
   όπως επικοινωνήσετε απευθείας με τους 
     ενδιαφερόμενους    ως  ακολούθως:    
    ARTEA ARCHITECTURE 
   Address: Residence Elyes, Bloc. 51, Apt. 487,  
    2036 Dar Fadhal, Ariana. 
   Tel: +216 9856 08 09/ +216 5054 08 88 
     e-mail: artea.architecture@yahoo.fr  
     (Πηγή: Πρεσβεία της Τυνησίας στην Αθήνα) 
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   Αιτήματα εισαγωγής ξυλείας, εξαρτημάτων 
επίπλων (Έκθεση Επίπλων Κουζίνας, 
Εκθεσιακός χώρος Charguia, Τύνιδα, 19/5/13) 
κλειδαριών και χάλυβα. 

 
Συνημμένα (1) θα βρείτε αιτήματα ζήτησης 
εισαγωγής ελληνικών προϊόντων τα οποία 
προέκυψαν κατόπιν επίσκεψης της υπεύθυνης του 
Γραφείο Ο.Ε.Υ. στην Τύνιδα στην εν θέματα Έκθεση 
και στη συνέχεια προσωπικής επικοινωνίας της  με 
τους αρμόδιους των 14 εταιρειών που συμμετείχαν. 
 
Οι επιχειρήσεις δήλωσαν ότι αγοράζουν ξυλεία και 
εξαρτήματα επίπλων από τις ακόλουθες εταιρίες:  
 
-   STRAMICA (ξυλεία) 
7, rue 8603, Z.I. 2035 Charguia I 
Tel.: 00216 71786677, Fax. 00216 71781045, 
www.stramica.com.tn 
Εμπορικός Δ/ντής κ.M.Bougerra (00216 25306056) 
stramiflex@stramiflex.com, stramica@gnet.tn 
 
-  PROMODAR (εξαρτήματα επίπλων) 
Rte de Sousse Km 7, Megrine, 2033 Ben Arous 
Tel.: 00216 71425423, Fax. 00216 71428732, 
 www.promodar.com 
Υπεύθυνη εισαγωγών κα Emira (τηλ.00216 
71386102) 
vente@promodar.com, importa@stqu.com  
   Επισημαίνεται ότι το δασμολόγιο για τις εισαγωγές 
προϊόντων στην Τυνησία είναι προσβάσιμο μέσω του 
ιστοτόπου των τελωνείων 
http://www.douane.gov.tn/index.php?id=667.   
 
Η βάση market access database 
 (http://madb.europa.eu/mkaccdb2/indexPubli.htm) 
της Ε.Ε. ανανεώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα 
και αναφέρει εκτός από το δασμολόγιο τις 
διαδικασίες και τα έγγραφα που πρέπει να 
συνοδεύουν την εξαγωγή. Ο ιστότοπος είναι 
προσβάσιμος ως ακολούθως: αναγραφή σε 
οποιαδήποτε μηχανή αναζήτησης market access, 
επιλογή του ιστοτόπου europa και στη συνέχεια 
exporter’s guide to import formalities και ειδικότερα 
για τους δασμούς, applied tariffs database εισαχθούν 
οι πρώτοι 4 ή 6 κωδικοί των προϊόντων (υπάρχει 
συμφωνία μεταξύ κωδικών όπως δίνονται από τα 
Τυνησιακά Τελωνεία και τις βάσεις δεδομένων της 
Ε.Ε. όσον αφορά τα 8 πρώτα ψηφία).  
 (Πηγή: Πρεσβεία της Ελλάδος στην Τυνησία/ Γραφείο 
Ο.Ε.Υ.) 

 
Eνδιαφέρον τυνησιακών εταιριών για εισαγωγή 
από την Ελλάδα χάλυβα, ξυλείας, ειδών κουζίνας 
και ειδών υγιεινής, αλουμινίου και ειδών 
κιγκαλερίας, πλαστικού, προϊόντων μόνωσης και 
στεγάνωσης, θερμοσιφώνων, ανοξείδωτου χάλυβα, 
μαρμάρων στο πλαίσιο της Έκθεσης Δομικών 
Υλικών, Εξοπλισμού και Κατασκευών  
MEDIBAT 2013 (Sfax, 6-9/3/2013)  
 
Συνημμένα (2) θα βρείτε αιτήματα ζήτησης 
εισαγωγής ελληνικών προϊόντων τα οποία 
προέκυψαν κατόπιν επισκέψεως της υπεύθυνης του 
Γραφείο Ο.Ε.Υ. στην Τύνιδα στην εν θέματα Έκθεση 
και στη συνέχεια προσωπικής επικοινωνίας της με 
τους  αρμοδίους των τυνησιακών εταιριών που 
συμμετείχαν. 
 Προς διευκόλυνση των εξαγωγέων, τα 57 αιτήματα 
διακρίνονται στις ακόλουθες ενότητες: χάλυβας, 
ξυλεία, είδη κουζίνας και είδη υγιεινής, αλουμίνιο 
και είδη κιγκαλερίας, πλαστικό, προϊόντα μόνωσης 
και στεγανωσης, ανοξείδωτος χάλυβας, μάρμαρα, 
λοιπά προϊόντα (είδη φωτισμού, κόλλες, κ.α.). 
 
 (Πηγή: Πρεσβεία της Ελλάδος στην Τυνησία/ Γραφείο 
Ο.Ε.Υ.) 
 
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ–ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ  

 BUSINESS  NEWS 
 
ΑΙΓΥΠΤΟΣ  – EGYPT 
Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών 
ειδήσεων για την Αίγυπτο,  Μάιος  2013 με 
θέματα:. 
-   Μακροοικονομικές εξελίξεις. 
-  Οικονομία, Επιχειρηματικά νέα. 
-  Χρηματοπιστωτικός τομέας, Τηλεπικοινωνίες, 
Ενέργεια. 
- Χρηματιστήριο, Μεταφορές, Τουρισμός, 
Ανάπτυξη. 
- Χρηματιστήριο – Συνάλλαγμα. 
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ 
επικοινωνήστε με τα γραφεία μας, αρμόδια 
κα.Β.Φουντουλάκη τηλ.210-6773428 (εσωτ.109) 
 
(Πηγή: Πρεσβεία της Eλλάδος στο Κάϊρο/ Γραφείο 
Ο.Ε.Υ.) 
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-  Eπιχειρηματική Αποστολη Ελληνικών 
επιχειρήσεων στην Αίγυπτο  
Η Πρεσβεία της Αραβικής Δημοκρατίας της 
Αιγύπτου, Εμπορικό Γραφείο, στην Αθήνα, 
πρόκειται να διοργανώσει Επιχειρηματική Αποστολή 
στην Αίγυπτο σε συνεργασία με την Ένωση 
Επιχειρηματιών Αιγύπτου και τα Επιμελητήρια 
Εμπορίου και Βιομηχανίας, για τις Ελληνικές 
επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται για την Αιγυπτιακή 
αγορά.  
Η αποστολή αυτή θα λάβει χώρα στα τέλη  
Οκτωβρίου 2013 και θα περιλαμβάνει Β2Β 
επιχειρηματικές συναντήσεις, επισκέψεις σε 
εργοστάσια και εκθέσεις Αιγυπτίων κατασκευαστών.  
 
Οι τομείς περιλαμβάνουν όλα τα είδη των 
προϊόντων και υπηρεσιών, και τα μέλη της 
αποστολής είναι ανοικτά σε όλα τα είδη των 
δραστηριοτήτων (εισαγωγές – εξαγωγές). 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να 
επικοινωνείτε με την Πρεσβεία της Αιγύπτου στην 
Αθήνα, e-mail: egycomof@hol.gr Fax: 210 3626703, 
Tel: 210 3600364.  
(Πηγή:  Πρεσβεία της Αραβικής Δημοκρατίας της 
Αιγύπτου, Εμπορικό Γραφείο,  Αθήνα) 
 
ΕΛΛΑΔΑ – GREECE  
 Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου – 
ΟΠΕ  
Πληροφορίες σχετικά με τις εκδηλώσεις, εκθέσεις, 
αποστολές κλπ. που διοργανώνει ο ΟΠΕ θα 
βρείτε στο website: www.hepo.gr  
Πηγή: OΠΕ/ Γραφείο Θεσσαλονίκης)   
 
H.A.E. – U.A.E. 

         Οδηγός  για Εκδηλώσεις και Δραστηριότητες 
       που    διοργανώνονται στα Η.Α.Ε. 
      Select U.A.E. Events and Activities Guide  
   www.abudhabionlineservices.ae  

(Πηγή: Abu Dhabi Chamber of Commerce and 
Industry 
 
ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ - SAUDI ARABIA 

    Ευρωπαϊκή Αντιπροσωπεία στο Ριάντ –  
    Υποχρεωτική καταγραφή επιχειρήσεων τροφίμων 
   στην Σαουδική Αραβία – Σαουδαραβικός   
  Οργανισμός Ελέγχου Τροφίμων και Φαρμάκων 
   (SFDA)". 

Από τα Γραφεία της Ευρωπαϊκής Αντιπροσωπείας 
στο Ριάντ επανέρχεται στην επικαιρότητα από τον 
 

Σαουδαραβικό Οργανισμό Ελέγχου Τροφίμων και 
Φαρμάκων (Saudi Food and Drugs Authotiry – 
SFDA), το θέμα της υποχρεωτικής καταγραφής 
(registration compulsory) όλων των επιχειρήσεων 
που εισάγουν και διακινούν τρόφιμα στην επικράτεια 
του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας.  
 
Σύμφωνα με αναλυτικές πληροφορίες που 
περιέχονται στην επίσημη ιστοσελίδα του εν λόγω 
Σαουδαραβικού Οργανισμού και η οποία είναι 
προσβάσιμη σε κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση, 
στην αγγλική γλώσσα, 
(www.sfda.gov.sa/en/eservices/Pages/default.asxp), 
όλες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις 
εισαγωγές και διακίνηση τροφίμων, 
συμπεριλαμβανομένων ημεδαπών και αλλοδαπών 
επιχειρήσεων, οι εξουσιοδοτημένοι εμπορικοί τους 
αντιπρόσωποι, οι χονδρέμποροι και όλα ανεξαιρέτως 
τα τρόφιμα που έχουν άδεια εισαγωγής και διανομής 
στο εσωτερικό της χώρας πρέπει να καταγράφονται.  
 
Η Ευρωπαϊκή Αντιπροσωπεία εκτιμά ότι η 
διαδικασία καταγραφής θα καταστεί πλέον 
υποχρεωτική και ως εκ τούτου όλες οι επιχειρήσεις 
των κρατών-μελών που δραστηριοποιούνται στο 
χώρο των τροφίμων στην αγορά της Σαουδικής 
Αραβίας θα πρέπει να είναι ενήμερες για το 
συγκεκριμένο ζήτημα. 
(Πηγή: Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στην Τζέντα/ 
Γραφείο Ο.Ε.Υ.) 
 
 Αναλυτικά στατιστικά εξωτερικού εμπορίου 
Ελλάδος με το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας,  
το Ομάν και την Υεμένη  για τα έτη 2010, 2011 
και 2012". 
Σας διαβιβάζουμε συνημμένα (3) επικαιροποιημένα 
αναλυτικά στατιστικά στοιχεία του διμερούς 
εξωτερικού εμπορίου της Ελλάδας με τη Σαουδική 
Αραβία, όσο και με το Ομάν και την Υεμένη χώρες 
που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Γραφείου 
Ο.Ε.Υ. Τζέντας.  
Τα αναλυτικά στατιστικά στοιχεία αυτά που 
καταγράφουν τη δυναμική του ελληνικού εξωτερικού 
εμπορίου με τις ανωτέρω χώρες, αφορούν το χρονικό 
διάστημα από 2009 έως και 2012. 
 
Παράλληλα σας γνωρίζουμε ότι στα νέα αυτά 
αναλυτικά στατιστικά στοιχεία και μετά την 
αναθεώρηση της αντίστοιχης χρονολογικής σειράς, η 
οποία έχει ολοκληρωθεί, περιέχεται και η αξία των 
πετρελαιοειδών και των παραγώγων προϊόντων του 
πετρελαίου.  
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Η αναθεώρηση της χρονολογικής σειράς 
αποσκοπούσε στην ενσωμάτωση αναθεωρημένων 
πρωτογενών στοιχείων, τα οποία διαβιβάστηκαν 
πρόσφατα από τις τελωνειακές Αρχές προς την 
Ελληνική Στατιστική Αρχή. 
(Πηγή: Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στην Τζέντα/ 
Γραφείο Ο.Ε.Υ.) 
 
- “Οδηγός επιχειρηματικότητας στη Σαουδική 
Αραβία -Doing Business in the Saudi Arabia”  
O συγκεκριμένος επιχειρηματικός Οδηγός ο οποίος έχει 
αναρτηθεί και στην διαδικτυακή πύλη (www.agora.mfa.gr 
) του ΥΠ.ΕΞ., περιέχει αναλυτικές πληροφορίες για το 
επιχειρηματικό περιβάλλον που επικρατεί στη τοπική 
αγορά της Σαουδικής Αραβίας καθώς και για τις 
επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν. 
Επίσης περιέχει όλες τις πληροφορίες, αναφορικά με τις 
διαδικασίες που απαιτούνται προκειμένου κάθε 
ενδιαφερόμενη επιχείρηση προσεγγίσει την αγορά της 
Σαουδικής Αραβίας. 
........................................................................... 
............................................................................ 
Για περισσότερες πληροφορίες και αποστολή του Οδηγού σε  
ηλεκτρονική μορφή στην αγγλική, παρακαλώ επικοινωνήστε 
με τα γραφεία μας, αρμόδια κα.Β.Φουντουλάκη τηλ.210-
6773428 (εσωτ.109) 
(Πηγή: Πρεσβεία της Eλλάδος στη Τζέντα/ Γραφείο Ο.Ε.Υ.) 
 

ΕΚΘΕΣΕΙΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑ  
EXHIBITIONS-CONFERENCES  
ΑΙΓΥΠΤΟΣ  – EGYPT 
-  Pyramids International Co.  will organize 
the 52th Cairo Fashion & Tex during the period 
12 – 15 September 2013, at Cairo International 
Conventions Center.  
The contact details of the organizing company are as 
follows:- 
   
Contact Person: Mrs. Dina Hashem - PR Rep. 
Tel: + 20 22 455 11 77 -+ 20 22 455 61 07 
Fax: + 20 22 455 11 88 
Mobile: + 20 201 113 631 048 
E- mail: dina@pyramidsfaireg.com 
Website: www.Pyramidsfaireg.com 
 
For more information about the exhibition,  please 
visit  the website : www.cairofashiontex.com. 
 
(Πηγή: Πρεσβεία της Aραβικής Δημοκρατίας της 
Αιγύπτου στην Αθήνα/Εμπορικό Γραφείο) 

Προεσχείς Εκθέσεις στην Αίγυπτο : 
 

AΥΓΟΥΣΤΟΣ 
 
Defile Kids   -   30/8-1/9/2013 
Tel.&Fax: +2(02) 24035345 - 24051618 
Website: www.defiledegypte.com  
E-mail:  info@defiledegypte.com 
 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 
 
Defile Kids Exhibition  -  1/9/2013 
Tel.&Fax: +2(02) 24035345 - 24051618 
Website:   www.defiledegypte.com 
E-mail:  info@defiledegypte.com 
 
OHSE Technology Exhibition  /  3-5/9/2013 
Tel.: +2(02) 22616179 / Fax.: +2(02) 22622405 
Website :www.zain-eg.com 
E-mail: info@zain-eg.com 
 
Cairo Fashion & Cairo Tex  -  12-15/9/2013 
Tel.: +2(02) 24551177-24556107 
Fax.: +2(02) 24551188 
Website: www.pyramids-intI-group.com 
E-mail:  sales@pyramids-intI-group.com  , 
info@defilecreation.com 
 
4th International Exhibition of Chemicals 
and paints  /   12-15/9/2013 
Tel.: +2(02) 25247996/Fax.: +2(02) 25264499 
E-mail: info@ifg.eg.com 
 
(Πηγή: Πρεσβεία της Eλλάδος στο Κάϊρο/ Γραφείο 
Ο.Ε.Υ.) 
 
The Strategic Marketing and Exhibitions Co. will 
organize   Cairo WoodShow 2013 during the period 
24 - 27 October 2013.  

Cairo WoodShow 2013 is a major international 
specialized wood and wood machinery show in Egypt 
and Africa, focusing on wood sector and the related 
industries exploring the hidden market opportunities 
in Egypt and Africa.  

The contact details of the organizing company are as 
follows:- 
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Strategic Marketing and Exhibitions Co. 

Contact Person: Mr. Sherin Gamal – General 
Manager 
Tel: +202 22719777/ Fax: +202 26708866 
Mobile: +2 016 5520320  
E- mail: sgamal@strategic.ae/ www.strategic.ae 
 
For more information, please visit the following 
website: www.cairowoodshow.com . 
(Πηγή: Πρεσβεία της Aραβικής Δημοκρατίας της 
Αιγύπτου στην Αθήνα/Εμπορικό Γραφείο) 
_______________________________________ 
ΚΑΤΑΡ  –  QATAR   
-2nd International Exhibition and Conference 
for Transport & Logistics (Trans4 Qatar) 
29th  Sep. -  Oct. 1st 2013  
Place:  Doha Exhibiton Centre – Doha – Qatar 
To download the English brochure click the 
following link: 
http:/www.trans4qatar.com/userfiles/Trans4Brochure.pdf   
 
For more information please contact the the 
organizers as follows:     
 e-mail: info@trans4qatar.com  
Tel: + 974 55285231/ + 974 44930296  
 
TRANS4QATAR 
Al Baida Group/ Pobox 37772, Doha, Qatar 
Tel: +974 4412 8899/Fax: +974 44128989 
e-mail: osama@trans4qatar.com  
e-mail: doaa@trans4qatar.com 
/www.trans4qatar.com  
(Πηγή:  Trans4Qatar). 
 
QATAR INTERNATIONAL Businesswomen 
Forum 11-12/11/2013 
The Fourth Qatar Int’l Businesswomen Forum 
(QIBWF 2013) will be held on November 11-12,  
2013, at the St. Regis Doha hotel. 
 
 

 
QIBWF organized by the Qatari Businesswomen 
Associoation in cooperation with Interacitve 
Business Networ, will have as its main theme in 
2013,  the role of “Arab Businesswomen as 
Change-Makers”. 
 
The Forum will be accompanied by the 
announcement of the Qatar Businesswomen 
Award for 2013, the first day of the Forum. 
 
For more information please contact the event 
coordinator, Ms. Rima Noun on e-mail: 
rima.noun@interactiveb.com or Tel: +974 4488 
0627 and plese visit the forum’s website: 
www.qibwf.org  
(Πηγή: Qatari Businesswomen Association, 
President’s office ) 
______________________________________ 
ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ-SAUDI ARABIA 
Αl-Harithy Company for Exhibitions  
P.O. BOX 40740 Jeddah  
21511 Kingdom of Saudi Arabia 
Tel: 009662 6546384 / Fax: 009662 6546853 
E-Mail: ace@acexpos.com 
Επιπλέον των ανωτέρω, στην επίσημη ιστοσελίδα 
των συγκεκριμένων διοργανωτών 
(http://www.acexpos.com) μπορείτε να ενημερωθείτε 
και για τις διεθνείς κλαδικές εκθέσεις που πρόκειται 
να πραγματοποιηθούν για το έτος 2013 στη περιοχή 
του Ριάντ. 
............................................................................. 
 Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ 
επικοινωνήστε με τα γραφεία μας, αρμόδια κα.Βάνια. 
Φουντουλάκη, τηλ.210-6773428 (εσωτ.109) 
(Πηγή Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στην Τζέντα, 
Γραφείο Ο.Ε.Υ.)    /    
 __________________________________________ 
ΤΥΝΗΣΙΑ  –  TUNIS   
 
(Πηγή: Πρεσβεία Τυνησίας στην Αθήνα) 
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 Πρόγραμμα Διεθνών Εκθέσεων στην πόλη SFAX της Τυνησίας 2013  

Association de la Foires International De Sfax for 2013 
 

Date Event Logo 
23-26 October Mother & Child Saloon  

30 October – 3 November Athletic & Entertainment Saloon  

20–29 December Mobilia Saloon (22nd Session) Mobilia 2013 
20–29 December 11th Saloon for Artisanat Artisanat 2013 

 
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε ως ακολούθως:  
Av. Habib Bourgulba 3000 Sfax – Tunisie/ Tel: + 216 74 228770/ 74208 028 
Fax: + 216 74 296 527 / e-mail: contact@foire-sfax.com.tn / www.foire-sfax.org.tn  
(Πηγή: Πρεσβεία Τυνησίας στην Αθήνα) 
 
 

Πρόγραμμα Διεθνών Εκθέσεων στην Τυνησία για το έτος 2013 
Σας ενημερώνουμε ότι έχουμε στο αρχείο μας και είναι στη διάθεσή σας  σε ηλεκτρονική μορφή  το 

πρόγραμμα των Διεθνών Εκθέσεων που πρόκειται να διοργανωθούν για το έτος 2013 στην Τυνησία. 

................................................................................................................................................................. 

Για περισσότερες πληροφορίες  παρακαλώ επικοινωνήστε με τα γραφεία μας, αρμόδια κα. Βάνια 
Φουντουλάκη, Τηλ. 210-6773428 (εσωτ.109)  ή  απ’ευθείας με τους διοργανωτές  ως ακολούθως:  
ΙNTERNATIONAL TUNISIAN FAIR INC. / Exhibition Grounds & International Trade Center of Tunis 

Pobox 1 – 2015 Le Kram – Tunis – Tunisia/ Tel: + 216 71 973111/ 71 976 111 

Fax: + 216 71 971666/ e-mail: itf.com@fkram.com.tn / web site: www.fkram.com.tn   

(Πηγή: Πρεσβεία Τυνησίας στην Αθήνα)  1η υπενθύμιση  

 

Διεθνείς Εμπορικές Εκθέσεις Τυνησίας 
για το 2013  
Σας ενημερώνουμε ότι έχουμε στο αρχείο μας και 
είναι στη διάθεσή σας σε ηλεκτρονική μορφή,  
κατάλογο με Εκθέσεις Τυνησίας για το 2013, 
σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχει συλέξει και 
μας έστειλε, έως σήμερα, η Ελληνική Πρεσβεία στην 
Τυνησία, Γραφείο Ο.Ε.Υ. από τη Διοίκηση του 
εκθεσιακού χώρου Kram1 .  
Το αρχείο έχει ήδη αναρτηθεί στα Αρχεία Ο.Ε.Υ. του 
Γραφείου Ο.Ε.Υ. Τύνιδας στον ιστότοπο AGORA: 
http://agora.mfa.gr/tn114 όπου και θα ενημερώνεται 
περιοδικά.  

Οι ημερομηνίες διεξαγωγής των εκθέσεων 
υπόκεινται σε αλλαγές και για αυτό το λόγο 
συνιστάται η απ'ευθείας επικοινωνία με τους 
διοργανωτές. Οι επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται 
να συμμετάσχουν σε Εκθέσεις που αφορούν άλλους 
κλάδους/τομείς/προϊόντα παρακαλούνται να 
επικοινωνήσουν με το Γραφείο Ο.Ε.Υ. Τύνιδας.  
 
(Πηγή Πρεσβεία της Ελλάδος στην Τύνιδα, Γραφείο 
Ο.Ε.Υ.)     1η υπενθύμιση   
 

1 Ο εκθεσιακός χώρος Κραμ είναι ο μεγαλύτερος στην Τύνιδα και έχει συνολική έκταση 180 στρεμμάτων. Απέχει 8 
χιλιόμετρα από το αεροδρόμιο της Τύνιδας και 13 χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης. Εκεί διοργανώνονται οι πιο 
σημαντικές Εκθέσεις της Τύνιδας. 
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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  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel.: +30-210-6711210/+30-210-6726882/6773428 ext. 109/ Fax.:+30-210-6746577 

e-mail: chamber@arabgreekchamber.gr  /www.arabgreekchamber.gr 
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