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Επιχειρηματική Αποστολή  στην Ιορδανία, Ιράκ και Λίβανο 

23 – 30 Μαρτίου 2018 
 

      Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2018   

     Αριθ. Πρωτ: 55/ΓΓ/ΒΦ/ΜΠ/μπ 

Αγαπητοί επιχειρηματίες, Κυρίες & Κύριοι,  

 

Το Άραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο Εμπορίου διοργανώνει Επιχειρηματική Αποστολή από 23 έως 30 

Μαρτίου 2018 σε τρεις χώρες Ιορδανία, Ιράκ, Λίβανο, σε συνεργασία με τα τοπικά Εμπορικά και 

Βιομηχανικά Επιμελητήρια.  
 

 Δρομολόγια:  
Ημερομηνία Από Προς Gulf Air  Αναχώρηση Άφιξη 

Παρασκευή 23/03/18 Αθήνα  Αμμάν RJ 132 15:40  17:45  
   
 Σάββατο 24/03/18  Ελεύθερο πρόγραμμα. 

  Κυριακή 25/03/18 Συναντήσεις Β2Β με Ιορδανούς επιχειρηματίες, στο Εμπορικό Επιμελητήριο της 

Ιορδανίας  

Κυριακή 25/03/18 Αμμάν  Βαγδάτη RJ 816 22:20 00:50 
   
Δευτέρα 26/03/18 Συναντήσεις Β2Β με Ιρακινούς επιχειρηματίες στο Εμπορικό Επιμελητήριο  

   της Βαγδάτης. 

 

Τρίτη 27/03/18 Βαγδάτη Βηρυτό  ΜΕ 323 14:50 16:25 
 

 Τετάρτη 28/03/18   Συναντήσεις Β2Β με Λιβανέζους επιχειρηματίες, στο Εμπορικό Eιμελητήριο 

   της Τρίπολης και Βορείου Λιβάνου. 

 Πέμπτη 29/03/18  Συναντήσεις Β2Β με Λιβανέζους επιχειρηματίες, στην Ένωση Εμπορικών  

   Επιμελητήριων του Λιβάνου. 

Παρασκευή 30/03/18 Βηρυτό  Αθήνα ΜΕ 251  08:20 10:15 

 

 

Κόστος συμμετοχής κατ’ άτομο:  
            ΜΕΛΗ       ΜΗ ΜΕΛΗ 

Διαμονή σε μονόκλινο δωμάτιο     €2.745,00       €2.895,00 

Διαμονή σε δίκλινο δωμάτιο     €2.245,00         €2.395,00 
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Το κόστος των ανωτέρω πακέτων καλύπτει: 
 

1. Αεροπορικά εισιτήρια (οικονομική θέση, συμπεριλαμβανομένων φόρων). 

2. Διαμονή επτά (7) διανυκτερεύσεων με πρωινό (συμπεριλαμβανομένων φόρων) σε ξενοδοχεία 

πέντε αστέρων (5*). 

3. Μετακινήσεις με πολυτελές πούλμαν από και προς το αεροδρόμιο και για τις B2B 

συναντήσεις.  

4. Ταξιδιωτική ασφάλεια για άτομα έως εξήντα πέντε (65) ετών. 

5. Γραμματειακή υποστήριξη από το Άραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο. 

6. Οργάνωση προκαθορισμένων συναντήσεων (B2B) με ομολόγους σας επιχειρηματίες. 

7. Διευκρινήσεις για VISA:  

- Διαβατήριο με ισχύ τουλάχιστον 6 μηνών από την ημερομηνία εισόδου στην κάθε χώρα.  

- Μαζί με το διαβατήριο θα χρειαστούμε και μία φωτοτυπία αυτού σκαναρισμένη. 

- Μία πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία σε λευκό φόντο και διαστάσεις 3,5 x 4,5 cm. 

 

Για την καλύτερη οργάνωση της αποστολής και των κατ’ ιδίαν συναντήσεών σας με ενδιαφερόμενους 

ομολόγους επιχειρηματίες στις πόλεις που θα επισκεφθούμε, παρακαλούμε θερμά όπως μας στείλετε, 

όσοι ενδιαφέρεστε, το συντομότερο δυνατό τη δήλωση συμμετοχής μαζί με τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά έγγραφα και παράλληλα να εξοφλήσετε το κόστος του πακέτου συμμετοχής, το 

αργότερο μέχρι την  Παρασκευή, 23/02/2018, ώρα 16:00. 
 

Αρμόδιες για επικοινωνία  κ.κ.  Μαρία Βεστάρκη (εσωτ. 110) & Άννα Σακούρ (εσωτ. 103),  Τηλ. 210 

6711210/ 6726882, Fax:210-6746577/ κεντρικό email:chamber@arabgreekchamber.gr 

 

Η ταχύτερη δυνατή ανταπόκρισή σας θα επιτρέψει την καλύτερη και αρτιότερη διοργάνωση της 

αποστολής και των κατ’ ιδίαν συναντήσεων.  

 

Αναμένοντας τη θετική ανταπόκρισή σας και προσβλέποντας σε μια ακόμη επιτυχημένη 

επιχειρηματική αποστολή του Άραβο-Ελληνικού Επιμελητηρίου, παραμένουμε στη διάθεσή σας για 

τυχόν διευκρινήσεις ή πληροφορίες. 

 

    Με φιλικούς χαιρετισμούς,      
                             

        
     Rashad Mabger  

   Γενικός Γραμματέας 
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ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

Στην Ελληνική Επιχειρηματική Αποστολή του Α.Ε.Ε.Ε.Α.   

Στην Ιορδανία, Ιράκ και Λίβανο 23-30/03/2018    
 

Επωνυμία Συμμετέχοντα (Επιχείρηση/Ιδιώτης): 

(Ελληνικά) .................................................................................................................................................... 

(Αγγλικά)....................................................................................................................................................... 

Πλήρης Διεύθυνση: …................................................................................................................................. 

……......................................... ΑΦΜ:.......................................... ΔΟΥ :........................................ 

Τηλ.: .................................................................................. ΦΑΞ: ................................................................ 

Ε-mail: .......................................................................…… www :.............................................................. 
 

Δραστηριότητα Συμμετέχοντα (Επιχείρηση/Ιδιώτης) (όπως θα καταχωρηθεί στο φυλλάδιο):   

(Ελληνικά): .................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………….………….. 

(Αγγλικά): ..................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………….. 

Ονοματεπώνυμο & Θέση Εργασίας Εκπροσώπου Επιχείρησης/Ιδιώτη  

1. .................................................................................................……………………………..……..... 

Κινητό:…………………………………Γλώσσα επικοινωνίας ………..…….……………………. 

2. ……............................................................... ……………………………………..………..……… 

Κινητό:…………………………….......Γλώσσα επικοινωνίας …………..…..…………………. 

 

Επιθυμούμε να πραγματοποιήσουμε συναντήσεις στους ακόλουθους τομείς: (Ακριβής περιγραφή) 

(Αγγλικά): .................................................................................................................................. 

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

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

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

□ Μέλος ΑΕΕΕΑ    □ Μη Μέλος ΑΕΕΕΑ 

 

 

 

 

 

Υπογραφή & Σφραγίδα 
 

 

Παρακαλώ απαντήστε στο Fax.210-6746 577 ή  e-mail:chamber@arabgreekchamber.gr  
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
 

 

Α. Συμμετοχή  
α)  Η συμμετοχή σε επιχειρηματική αποστολή γίνεται με την υποβολή του εντύπου ΔΗΛΩΣΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (συμπληρωμένου και υπογεγραμμένου) στα προβλεπόμενα από το Αραβο-

Ελληνικό Επιμελητήριο χρονικά όρια και ισχύει μόνο με την καταβολή ολόκληρου του ποσού 

συμμετοχής. 
 

β)  Ο συμμετέχων θα πρέπει να διαθέσει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες στο έντυπο ΔΗΛΩΣΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, καθώς και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία χρειαστεί και του ζητηθεί  για την 

καλύτερη οργάνωση των επαφών του. 

Την ευθύνη για την πιστότητα των στοιχείων που αναφέρονται στην Δήλωση Συμμετοχής φέρει ο 

συμμετέχων και μόνο. 

Το κόστος συμμετοχής ορίζεται από το Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο και καταβάλλεται από τον 

συμμετέχοντα εφ’ άπαξ, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2018 & ώρα 16:00. 

 
Β. Αποκλεισμός του συμμετέχοντα  
Το Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού του συμμετέχοντα όταν  δεν 

έχει καταβάλει το συνολικό κόστος συμμετοχής εμπρόθεσμα. 

 

Γ. Ακύρωση αποστολή από το Α.Ε.Ε.Ε.Α. 
Το Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της αποστολής, εφόσον είτε 

συντρέχουν σπουδαίοι λόγοι  κατά την κρίση του ΑΕΕΕΑ, είτε, σε ειδικές περιπτώσεις, δεν 

εξυπηρετείται σε ικανοποιητικό επίπεδο η ελληνική παρουσία στην χώρα προορισμού .(δεν έχει 

συμβεί ποτέ στο παρελθόν). Στην περίπτωση αυτή, αφενός το Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο 

υποχρεούται να ενημερώσει έγκαιρα όλους τους συμμετέχοντες και να τους επιστρέψει ολόκληρο 

το ποσό που έχουν ήδη καταβάλει, αφετέρου οι συμμετέχοντες δεν έχουν καμία απαίτηση από το 

ΑΕΕΕΑ. 

 

Δ. Ακύρωση συμμετοχής από τον συμμετέχοντα   
Η ακύρωση της συμμετοχής στην αποστολή αποστέλλεται από τον συμμετέχοντα εγγράφως και το 

συντομότερο δυνατό.  

Σε περίπτωση ακύρωσης από την Παρασκευή 23/02/2018 και έπειτα, ο συμμετέχων χάνει εξ 

ολοκλήρου το δικαίωμα διεκδίκησης του πακέτου συμμετοχής. 

 

Ε. Αποδοχή κανονισμού  
Με την υπογραφή της Δήλωσης Συμμετοχής, ο συμμετέχων αποδέχεται ανεπιφύλακτα τον παρόντα 

κανονισμό. 
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ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

Στην Ελληνική Επιχειρηματική Αποστολή του Α.Ε.Ε.Ε.Α.   
Στην Ιορδανία, Ιράκ και Λίβανο 23-30/03/2018    

 

Επωνυμία Συμμετέχοντα (Επιχείρηση/Ιδιώτης): 

(Ελληνικά) .................................................................................................................................................... 

(Αγγλικά)....................................................................................................................................................... 
Πλήρης Διεύθυνση: …................................................................................................................................. 

……......................................... ΑΦΜ:.......................................... ΔΟΥ :........................................ 
Τηλ.: .................................................................................. ΦΑΞ: ................................................................ 

Ε-mail: .......................................................................…… www :.............................................................. 
 

Δραστηριότητα Συμμετέχοντα (Επιχείρηση/Ιδιώτης) (όπως θα καταχωρηθεί στο φυλλάδιο):   

(Ελληνικά): .................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………….………….. 

(Αγγλικά): ..................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………….. 

Ονοματεπώνυμο & Θέση Εργασίας Εκπροσώπου Επιχείρησης/Ιδιώτη  

1. .................................................................................................……………………………..……..... 

Κινητό:…………………………………Γλώσσα επικοινωνίας ………..…….……………………. 

2. ……............................................................... ……………………………………..………..……… 

Κινητό:…………………………….......Γλώσσα επικοινωνίας …………..…..…………………. 
 
Επιθυμούμε να πραγματοποιήσουμε συναντήσεις στους ακόλουθους τομείς: (Ακριβής περιγραφή) 

(Αγγλικά): .................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................... 

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

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

□ Μέλος ΑΕΕΕΑ    □ Μη Μέλος ΑΕΕΕΑ 
 
 
 
 
 
Υπογραφή & Σφραγίδα 
 
 

Παρακαλώ απαντήστε στο Fax.210-6746 577 ή  e-mail:chamber@arabgreekchamber.gr  
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Ειδική Έκδοση - Members’ Activities Newsletter – Τεύχος αριθ. (25) 

Εν ‘όψη των δραστηριοτήτων του Α.Ε.Ε.,  
Ημερίδα “Doing Business in the Arab World” 22/03/2018 και  

Επιχειρηματική Αποστολή στην Ιορδανία, Ιράκ και Λίβανο στις 23-30/03/2018 
 

Κατηγορίες Καταχωρήσεων: 
 

Α.   Χορηγός Τεύχους - € 1200.- 
Mε λογότυπο, ιστοσελίδα και ηλεκτρονική δ/νση της εταιρείας στα ακόλουθα: εξώφυλλο, 
οπισθόφυλλο, και σε μεσαία σελίδα + ένα (1) σαλόνι στην κατηγορία «Special Insertion».         

       

Β.   2 Σαλόνια (4 Α4 σελ.)με το εταιρικό προφίλ στην κατηγορία «Special Insertion» € 950.-  
 

Γ.   1 Σαλόνι (2 Α4 σελίδες) στην κατηγορία «Special Insertion» - € 550.-  
 

Δ.   Εσωτερικό Εξώφυλλο (1 Α4 σελίδα) - € 600.-   
 

Ε.   Εσωτερικό Οπισθόφυλλο  (1 Α4 σελίδα) - € 450.-  
 

ΣΤ. 1 Α4 σελίδα  € 250.- (Η καταχώρηση αυτή θα δοθεί ΔΩΡΕΑΝ  αποκλειστικά και μόνο σε  
    όσους συμμετέχουν στην ως άνω Επιχειρηματική Αποστολή) 
Προδιαγραφές: 
Για 1 Α4 - Ολοσέλιδη καταχώρηση, Εσωτερική Εξωφύλλου, Εσωτερική οπισθοφύλλου: 21cm 
πλάτος x 29.7cm ύψος (+0.5 ξάκρισμα γύρω-γύρω), σε jpeg ή pdf format, σε υψηλή ανάλυση 
από 300 dpi και άνω, CMYK 
 
Για Σαλόνι: 42cm πλάτος χ 29.7cm ύψος (+0.5 ξάκρισμα γύρω-γύρω), σε jpeg ή pdf format, σε 
υψηλή ανάλυση από 300 dpi και άνω, CMYK 
 
Η ειδική έκδοση αυτή θα διανεμηθεί σε έντυπη μορφή κατά τη διάρκεια των δυο 
δραστηριοτήτων μας και θα σταλεί σε όλες τις Αραβικές Ενώσεις και Εμπορικά Επιμελητήρια 
καθώς θα διανεμηθεί και ηλεκτρονικά στην Ελλάδα και στον Αραβικό Κόσμο. 

Τελευταία ημερομηνία υποβολής του υλικού: 02 Μαρτίου, 2018 και ώρα 16:00  
 
Ακολουθούν στοιχεία λογ/σμού Α.Ε.Ε. για κατάθεση: 
Τράπεζα:   ΑLPHA ΤΡΑΠΕΖΑ, λογ/σμός Άραβο-Ελληνικού Επιμελητηρίου 
Aριθ λογ/σμού A.E.E.: 164.00.2002.000.588/ IBAN GR8201401640164002002000588 
Αιτιολογία κατάθεσης:   Επωνυμία εταιρείας/ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ 
Αποστολή αποδεικτικού κατάθεσης: Φαξ.: 210-6746 577 
e-mail: chamber@arabgreekchamber.gr 

 
Για περαιτέρω πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε με την κα.  Μαρία Βεστάρκη.  
Τηλ. 210 6711 210 η 210 6726 882 (Εσωτ.110), Fax:210-6746577 
e-mail: chamber@arabgreekchamber.gr 
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