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ΠΡΟΣ : Πίνακα Αποδεκτών  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ΚΟΙΝ.: Πρεσβεία Αλγερίου & Γραφείο ΟΕΥ αυτής  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ε.∆.: - ∆ιπλ. Γρ. Υφυπουργού κ. ∆. Κούρκουλα 
- Γραφείο Γεν. Γραµ. ∆ΟΣ κ. Π. Μίχαλου 
- Γραφείο κ. Β’ Γενικού ∆ιευθυντού 
- Β3 ∆/νση 

 

ΘΕΜΑ: Επίσηµη επίσκεψη Υφυπουργού Εξωτερικών κ. ∆ηµ. Κούρκουλα στην Αλγερία. 
Επιχειρηµατική αποστολή (Αλγέρι, 4-6 Νοεµβρίου 2014) 

  
 Σας πληροφορούµε ότι ο Υφυπουργός Εξωτερικών κ. ∆ηµήτρης Κούρκουλας, θα 
πραγµατοποιήσει επίσηµη επίσκεψη στην Αλγερία στις 4-6 Νοεµβρίου 2014.  

Προκειµένου να αξιοποιηθεί κατά τον καλλίτερο δυνατό τρόπο η επίσκεψη αυτή, το 
Υπουργείο Εξωτερικών διοργανώνει επιχειρηµατική αποστολή στην Αλγερία, εστιασµένη σε 
τοµείς και κλάδους, οι οποίοι παρουσιάζουν το µεγαλύτερο ενδιαφέρον και τις θετικότερες 
προοπτικές για ανάπτυξη δραστηριοτήτων και ενίσχυση συνεργασιών, όπως: 

 
- κατασκευές – δηµόσια έργα 
- ενέργεια – ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) 
- δοµικά υλικά (χάλυβας, αλουµίνιο, µάρµαρο, πλαστικά, µονωτικά υλικά) 
- ηλεκτρολογικός εξοπλισµός 
- φάρµακα, καλλυντικά, ιατρικός εξοπλισµός 
- αγροτικά µηχανήµατα και κτηνοτροφικός εξοπλισµός 
- θαλάσσιες µεταφορές 
- θαλασσοκαλλιέργειες, τεχνολογίες αφαλάτωσης 
- τρόφιµα (ως επί το πλείστον τυποποιηµένα, κονσέρβες, γλυκίσµατα κ.ά.) 
Στο πλαίσιο της ως άνω αποστολής θα πραγµατοποιηθεί οικονοµικό / επιχειρηµατικό 

συνέδριο και θα ακολουθήσουν διµερείς στοχευµένες συναντήσεις µεταξύ Ελλήνων και Αλγερινών 
επιχειρηµατιών. 

Προκειµένου να καταρτιστεί κατάλογος συµµετεχόντων, παρακαλούµε να ενηµερώσετε τα 
µέλη σας, τα οποία σε περίπτωση ενδιαφέροντος θα πρέπει να επιστρέψουν συµπληρωµένη την 
συνηµµένη αίτηση συµµετοχής στην ηλεκτρονική διεύθυνση sbb@mfa.gr µέχρι την 16η 
Οκτωβρίου 2014. 

Παραµένουµε στη διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις. 
 

 Η ∆ιευθύνουσα 
 
 

∆έσποινα ∆αουτάκου 
Σύµβουλος ΟΕΥ Β' 
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Επιχειρηµατική Αποστολή στην Αλγερία 
4-6 Νοεµβρίου 2014 

 
Παρακαλούµε συµπληρώστε στην αγγλική γλώσσα 

Company name . 

Address  

Field of company activity  

Algerian companies you would 
like to meet 

 

Specify your business interest 
in Algeria 

 

  

Εκπρόσωπος στην αποστολή  

Surname - Name  

Position in the company  

Tel.  

Mobile  

Fax  

Email  

Επισηµάνσεις από µέρους σας  

 

Παρακαλούµε αποστείλατε συµπληρωµένο το έντυπο συµµετοχής προς: 
Υπουργείο Εξωτερικών 
Β8 ∆ιεύθυνση Επιχειρηµατικής Ανάπτυξης 
Τηλ. 210-3682766, 3682760 
Φαξ 210-3682771 
Email: sbb@mfa.gr; b08@mfa.gr;  


