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ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

P.O. BOX 5108, Jeddah 21 422 

Tel: 00966 12 66 90 824 

E-Mail: ecocom-jeddah@mfa.gr 

      
                                        ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ – ΚΑΝΟΝΙΚΟ  

               Τζέντα, 22 Φεβρουαρίου 2018 

                                     Α.Π.Φ. 650.2.ΑΣ 130 

ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας Αποδεκτών  

  (μέσω ημών) 

 

ΚΟΙΝ  :         Υπουργείο Εξωτερικών  

         -Διπλωμ. Γραφείο κ. Υπουργού (μέσω ΥΠΕΞ) 

          -Διπλωμ. Γραφείο κ. ΑΝΥΠΕΞ (μέσω ΥΠΕΞ) 

                     -Γραφείο κ. Γενικού Γραμμ. ΔΟΣ & ΑΣ (μέσω ΥΠΕΞ) 

                     -Γραφείο κ. Αναπληρ. Γενικού Γραμ. ΔΟΣ & ΑΣ (μέσω ΥΠΕΞ) 

          -Γραφείο κ. Β΄ Γενικού Διευθυντού  (μέσω ΥΠΕΞ) 

          -Α6, Β1, Β3 & Β8 Διευθύνσεις (μέσω ΥΠΕΞ) 

 

ΘΕΜΑ: “Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Μασκάτ – Σουλτανάτο  

  του Ομάν – Διεθνείς κλαδικές και επαγγελματικές εκθέσεις”. 

 

 Σε συνέχεια ενημέρωσής μας από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο 

της Μασκάτ αποστέλλω κατάλογο με τις διεθνείς κλαδικές και επαγγελματικές εκθέσεις 

που πρόκειται να πραγματοποιηθούν μέχρι τέλος τρέχοντος έτους στο Σουλτανάτο του 

Ομάν. 

 

 Oman Energy & Water Exhibition and Conference 

 Ημερομηνία: 30 Απριλίου έως και 2 Μαϊου 2018 

 Διεθνές Συνεδριακό και Εκθεσιακό Κέντρο Μασκάτ – Ομάν  

 Πληροφορίες: 00968 246 60128 ή 00968 9670 9378 

¨ E-Mail: info@energywateroman.com 

 http://www.energywateroman.com/index.php 

 

 Η συγκεκριμένη διεθνής κλαδική έκθεση παρέχει την δυνατότητα σε όλους τους 

αρμόδιους κυβερνητικούς και μη φορείς και ενώσεις της χώρας, αλλά και σε αλλοδαπές 

επιχειρήσεις, εμπορικούς επισκέπτες, επιχειρηματίες και πιθανούς αλλοδαπούς επενδυτές 

να ανταλλάξουν ιδέες και προτάσεις και να συζητήσουν όλα τα θέματα για τη χρήση της 

ηλιακής ενέργειας, ως κύριας μορφής ενέργειας για αντιμετώπιση των αυξημένων 

ενεργειακών αναγκών. Επίσης θα συζητηθούν οι δυνατότητες μεγαλύτερης συνεργασίας 
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όλων των αρμοδίων φορέων και επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα για αντιμετώπιση των 

ενεργειακών αναγκών και της σωστής και αποτελεσματικής διαχείρισης των υδάτινων 

πόρων, τόσο για το άμεσο όσο και για το προσεχές μέλλον. 

 

 Oman Health Exhibition & Conference  

 Ημερομηνία: 24 – 26 Σεπτεμβρίου 2018 

 Διεθνές Συνεδριακό και Εκθεσιακό Κέντρο Μασκάτ – Ομάν 

 Πληροφορίες: 00968 9670 9378 ή 00968 246 60128 

 E-Mail: info@omanhealthexpo.com 

 http://www.omanhealthexpo.com/index.php 

 

 

 Food & Hospitality Oman 

 Ημερομηνία: 15-17 Οκτωβρίου 2018 

 Διεθνές Συνεδριακό και Εκθεσιακό Κέντρο Μασκάτ – Ομάν 

 Πληροφορίες: 00968 925 97610 

 E-Mail: info@foodandhospitalityoman.com 

 http://www.foodandhospitalityoman.com/index.php 

 

 Η συγκεκριμένη διεθνής έκθεση παρέχει την δυνατότητα σε όλους τους 

συμμετέχοντες να παρουσιάσουν και να προωθήσουν στην Ομανική αγορά, αλλά και στα 

γειτονικά προς το Σουλτανάτο του Ομάν Κράτη, όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και 

την Σαουδική Αραβία, τα νέα τους προϊόντα καθώς και τις υπηρεσίες τους στον τομέα 

των τροφίμων και της γαστρονομίας. Επίσης παρέχεται η δυνατότητα επιχειρηματικών 

συνεργειών σε τομείς, όπως η γεωργία και οι ιχθυοκαλλιέργειες, τεχνολογίες 

επεξεργασίας τροφίμων, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός και υπηρεσίες 

catering, προμήθειες ξενοδοχείων και άλλων τουριστικών μονάδων, εξοπλισμός 

επαγγελματικής εστίασης και εστιατόρια.  

 

 Oman Motor Show 

 Ημερομηνία: 5-8 Δεκεμβρίου 2018 

 Διεθνές Συνεδριακό και Εκθεσιακό Κέντρο Μασκάτ, Ομάν 

 Πληροφορίες: 00968 925 97610 

 E-Mail: info@motorshow-oman.com 

 http://www.motorshow-oman.com/index.php 

 

 Η εν λόγω διεθνής έκθεση είναι η μεγαλύτερη που πραγματοποιείται στο 

Σουλτανάτο του Ομάν και ανταποκρίνεται πλήρως στην ραγδαία και συνεχή ανάπτυξη 

που παρουσιάζει ο κλάδος της αυτοκινητοβιομηχανίας στη χώρα, αλλά και στις 

γειτονικές προς το Ομάν χώρες, όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την Σαουδική 

Αραβία. Αποτελεί έκθεση διεθνούς εμβέλειας και προσελκύει όλες τις μεγάλες 
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αυτοκινητοβιομηχανίες, παρουσιάζοντας όλα τα τελευταία μοντέλα αυτοκινήτων και 

ανταλλακτικά καθώς κα τις πρόσφατες εξελίξεις και προοπτικές του συγκεκριμένου 

κλάδου. 

 

 

 

 

       Ο Προϊστάμενος 

 

 

                 Θεόδωρος Ξυπολιάς 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


