
 
 

 
 

Δ/νση Βιομηχανικών & 
Καταναλωτικών Προϊόντων  
Αρμόδιος: κ. Κλεόβουλος 
Μπούζος 
Τηλ.: 2310 510047 
E-mail: kleo@hepo.gr 

 
ΙΟΡΔΑΝΙΑ 
ΑΜΜΑΝ 

16-19 Απριλίου 2013 

Το θεσμικό πλαίσιο των 
διμερών οικονομικών 
σχέσεων μεταξύ Ελλάδος και 
Ιορδανίας ολοκληρώθηκε το 
Νοέμβριο του 2005 με την 
υπογραφή της Συμφωνίας 
περί προώθησης και 
αμοιβαίας προστασίας των 
επενδύσεων, καθώς και 
νεότερης συμφωνίας 
τουριστικής συνεργασίας.  
Οι ελληνικές εξαγωγές στην 
Ιορδανία  τα τελευταία 
χρόνια παρουσιάζουν 
έντονες διακυμάνσεις,   
Το 2009 ανήλθαν σε 
16,485εκ.€  το 2010 έφτασαν 
τα 37,788εκ. €  αύξηση 
129,23% και το 2011 τα  
19,208 εκ. €,  μείωση 
49,17% έναντι του 2010. 
Αυτό οφείλετο κυρίως  στην 
κρίση και στις ταραχές που 
έπληξαν όλο τον Αραβικό 
Κόσμο και ιδιαίτερα αυτές 
τις περιοχές . 
Στη συνέχεια όμως οι 
ελληνικές εξαγωγές 
ανέκαμψαν και το πρώτο 
εννεάμηνο του 2012 ανήλθαν 
σε 16,45εκ. €,  έναντι των 
12,74εκ. €  του αντίστοιχου 
διαστήματος για το  2011 , 
σημειώνοντας αύξηση 24 %. 
 Το γεγονός αυτό 
καταδεικνύει ότι η Ιορδανία 
αποτελεί παράγοντα   
σταθερότητας στην περιοχή 
και  θεωρείται πύλη εισόδου 
στα γύρω κράτη , 
παρουσιάζοντας ταυτόχρονα  
αρκετές επενδυτικές 
ευκαιρίες. 

 
Ο Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου, ΟΠΕ Α.Ε. στο πλαίσιο του Προγράμματος 
Δράσης του για το 2013,  διοργανώνει  για τους κλάδους τροφίμων, δομικών-βιομηχανικών 
προϊόντων, επιχειρηματική αποστολή στο Αμμάν. 
 
Το πρόγραμμα  της αποστολής περιλαμβάνει:  
 
16 Απριλίου, άφιξη στο Αμμάν 
17 Απριλίου επιχειρηματικές συναντήσεις 
18 Απριλίου κατ’ ιδίαν επιχειρηματικές συναντήσεις 
19 Απριλίου αναχώρηση για Αθήνα 

 
Η επιχειρηματική αποστολή αποβλέπει στην καλλιέργεια σχέσεων και συνεργασίας με 
επιχειρηματίες της Ιορδανίας και απευθύνεται σε ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 
στους παρακάτω κλάδους: 
 

 Τροφίμων 
 Δομικών υλικών (κυρίως μαρμάρου) 
 Κατασκευών 
 Προϊόντων εξοικονόμησης ενέργειας 
 Τουρισμού 

 
Η συμμετοχή στην αποστολή, σας δίνει τη δυνατότητα:  
-να πραγματοποιήσετε προκαθορισμένες συναντήσεις με τις κατάλληλες επιχειρήσεις 
-να διερευνήσετε τις δυνατότητες συνεργασίας  
-να ενημερωθείτε για τον ανταγωνισμό και τις συνθήκες της αγοράς 
 
Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται σε 350 € πλέον ΦΠΑ 23 % ανά εταιρεία,   προκειμένου  μετά  
και τη συμμετοχή του  ΟΠΕ, να καλυφθεί  το κόστος οργάνωσης  της αποστολής που περιλαμβάνει  
  

 ατομικό  πρόγραμμα επιχειρηματικών συναντήσεων σε συνεργασία με το Εμπορικό 
Επιμελητήριο του Αμμάν.  

 διερμηνεία- γραμματειακή υποστήριξη   
 ενοικίαση αιθουσών για την πραγματοποίηση των επιχειρηματικών συναντήσεων και 

διοργάνωση εκδήλωσης γευσιγνωσίας Ελληνικών Προϊόντων στο Marriott Hotel. 
 
Οι επιχειρήσεις αναλαμβάνουν να καλύψουν  εξ  ιδίων : 

 αεροπορικό εισιτήριο   και  
 διαμονή του εκπροσώπου τους  στo Αμμάν. 

 
Η Ελληνική Πρεσβεία εξασφάλισε ειδική προσφορά για την διαμονή σας στο ξενοδοχείο Marriot ,  
στο οποίο θα διεξαχθούν και οι συναντήσεις B2B , με τιμή μονόκλινου 100 ευρώ περίπου 
(περιλαμβάνεται πρωινό και οι τοπικοί φόροι) 
 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να: 
αποστείλουν σε ηλεκτρονική μορφή την συνημμένη δήλωση συμμετοχής καθώς και το εταιρικό 
τους προφίλ στην αγγλική γλώσσα το αργότερο μέχρι 5 Μαρτίου 2013, στη διεύθυνση 
kleo@hepo.gr και να καταβάλουν το ποσό των 350 € πλέον ΦΠΑ 23 % με κατάθεση στην 
Εμπορική Τράπεζα, αριθμός λογαριασμού ΟΠΕ 054/84029998. IBAN:  GR 66 0120 0540 0000 
0008 4029998.  
 
Στο καταθετήριο πρέπει να αναφέρεται η χώρα της επιχειρηματικής αποστολής και η 
επωνυμία της επιχείρησης. 
 
Αντίγραφο του σχετικού παραστατικού της Τράπεζας, παρακαλούμε να διαβιβάζεται στο fax: 2310 
510046. 
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