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Αποστέλλουμε, συνημμένα, εν θέματι σχετικό έγγραφό μας και παρακαλούμε για την ενημέρωση
των μελών σας.

Ο Διευθυντής

Απόστολος Μ ιχαλόπουλος
Σύμβουλος ΟΕΥ A’

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΒΙ Διεύθυνση
Σχεδιασμού Εξωστρέφειας
και Συντονισμού Φορέων Εξωστρέφειας

Ζαλοκώστα 10
10671 Αθήνα
Τηλ: 210-368 2841
email: db1~mfa.gr
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Ο
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞQΤΕΡΙΚΩΝ

El Διεύθυνση Σχεδιασμού Εξωστρέφειας καί
Συντονισμού Φορέων Εξωστρέφειας

Τηλ. 210 3631764
E-mail : dbI@mfa.gr
Αρμόδιος Κωνσταντίνος Κουρούμσλnς. Γραμματέας ΟΕΥ A’

ΠΡΟΣ : -ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (μ.σ.-μ.η.- με email)
- Πρεσβεία Βουκουρεστίου και Γραφείο ΟΕΥ αυτής

Ε.Δ. : - Διπλ. Γραφείο κ. Πρωθυπουργού
- Δυ-τλ. Γραφείο κ. Υπουργού
- Διά Γραφείο” ΑΝ ΥΠΕΞ
- Διπλ. Γραφείο Υφυπουργού” Φραγκογιάννη
- Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
- Γραφείο Ic. Γενικού Γραμματέα ΔΟΕ & Εξωστρέφειας

- - Γραφείο κας B’ Γενικής Διευθύντριας
-Β4Μνση

ΘΕΜΑ : “Μολδαβία ~8” Επιχειρηματική Εβδομάδα 8’~ Moldova Business Week
(Chiskinu, 15-16.09.2022)”

Σχετ. : Ρηματική Διακοίνωση της Πρεσβείας της Μολδαβίας στην Αθήνα υπ αριθμ. No
0ΕΕ123 1/347/15.07.2022

ΙΠΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

-ENTERPRISE GREECE
-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΓΙΙΣΤΩΣΕΩΝ (ΕΕΕΓ»
-ENTERPRISE EuROPE NETWORK KELLAS
-ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΕΕΕ)
-ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ
.ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
-ΕΜΙΙΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΓΙΙΜΕΛΗΤΙ-ΙΡΙΟ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
-ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΓΙΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
Ρ ΟΛΟ ΠΗ Σ
.ΕΠΑΓΓΕΙιΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΡΗΡΙΟ
Ρ ΟΛΟ Π Η Σ
.ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
-ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
.ΕΠΙΜΕΑΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΊΑΣ
.ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
-ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
-ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ
.ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
-ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΒΡΟΥ
-ΕΠΙΜΕΛΝΡΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
.ΕΠΊΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
-ΕflΙΜ~ΛΙ1ΤΗΡΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
.ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΛΕΙΑΣ
-ΕrΙιΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΜΑΘIΑΣ
-ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
-FΠ1ΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
-ΕΙΙΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
-ΕΠΙΜΕΛΗΡΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
.ΕΠΙΜΕΑΗΡΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
.ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
.EflIMEAHTHPlO ΚΕΡΚΥΡΑΣ
-ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΦΑΛΗΝΙΛΕ & ΙΘΑΚΗΣ
-EfllMEAHTHPIO KIAKIZ
.ΕΙΙΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
.ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
.ΕΠΙΜΕΛΗΡΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
.ΕΓΙΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
-ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
-ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
-ΕΠΙΜΕλΗΡΗΡIΟ ΛΕΣΒΟΥ
-ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΛΑΣ
.ΕΙΙΙΜΕΛΗΡΗΡΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
.ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
.ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡIΟ ΕΑΝΘΗΣ
-ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΛΛΑΣ
-ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ
.ΕΠΙΜΕΛΗΡΗΡΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
-ΕΠΙΜΕΛΙ-4ΤΗΡΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
.ΕΠΙΜΕΛΗΡΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
.ΕΠΙΜΕΛΗΡΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
,ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ - ΚΑΝΟΝΙΚΟ

Αθήνα, 19 Ιουλίου 2022
Α.Π.; 41735
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Σας γνωρίζουμε, σύμφωνα με Το υπό (α’) σχετικό, ότι διοργανώνεται, σε υβριδική
μορφή. η S~ Επιχεφημα-ιική Εβδομάδα στην πρωτεύουσα Κισινάου της Μολδαβίας

f-I εν λόγω επιχειρηματική εκδήλωση που έχει ως θέμα “Μολδαβία - Ένας προορισμό;
επιχειρηματικής μετεγκατάσταση; για την περιφερειακή εφοδιαστική αλυσίδα”, αποσκοπεί
στην πρόσκληση τοπικών και περιφερειακών ηγετών και εμπειρογνωμόνων για τον προσδιορισμό
των βέλτιστων ευκαιριών, λύσεων και αναγκών της επιχειρηματικής κοινότητας. -

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλαμβάνει 14 οικονομικές συνεδρίες (business εεεsίο1ιε),
10 συνεδρίες για τις σχέσεις Κυβέρνησης-Επιχειρήσεων (0213 sessions), S συνεδρίες παρουσίασης
Μολδαβικών εταιριών (pitching sessions), παραδείγματα επιτυχημένων συνεργασιών (sυεceεS
stories) τοπικών και αλλοδαπών επιχειρήσεων στη Μολδαβία και 10 συνεδρίες επιχειρηματικών
συναντήσεων (3213) με Μολδαβικές επιχειρήσεις. -

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες καθώς και
δυνατότητα εγγραφής, για παρακολούθηση ης εκδήλωσης, στο διαδικτυακό ιστότοπο:
www.mbw.md

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας.

Ο

Συν.: σ~ μία(1) - .
Απόστο ιχαλόπουλος

Σύμβουλος ΟΕΥ A’

κΚ/



-ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
-ΕΓΙΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΛΩΡΙΝΗΣ
-ΕΙΙΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΩΚΙΔΑ!
-ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ!
-ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
(ΕΕΔΕ)

-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΚΜΑΤΙΩΝ
-ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΙ-ΊΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
-ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (ΣΕΒ)
-ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΒΕ)
-ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΠΙΚΗΣ & ΠΕΙΡΑΙΑ (ΣΒΑΠ)
-ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΣΤΕΡΕΑ! ΕΛΛΑΔΟΣ
-ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ

ΕΛΛΑΔΟΣ
-ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ &

ΒΙΟΜ ΗΧΑΝ ΙΩΝ
-ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ &
ΔΥΤΙΚΗ! ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΕΒΙΙΔΕ)
-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
-ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ
ΤΑΞΕΩΝ (ΣΤΕΑΤ)
-ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ! &
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΕΠΕ)
-ΣΥΝΔΕΣΜΟ! ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Β.
ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΕΠΒΕ)
-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -

ΕΑΤΕ
-ΤΡΑΙΝ ΟΣΕ
-Ε ΡΓΟΣ Ε
-ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ
ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ LOGISTICS
ΕΛΛΑΔΟΣ
-ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
(ΟΦΑΕ)
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Μ ΙΝνΕέΤ- MOLDOVA
bwesί5o’ζmd

Dear Partner,

Invest MoldovaAgency invitesyou to the8”edition of Moidova BusinessWeek,which
will take place in Chisinau, Republic of Moidova, on 15-16 September2022, starting at 11am..
at the Palace of the Republic (16, Maria CebotariSt).

The event entitled ‘Moldova —a relocation destination and solution For the regional supply
chain’ will bring together local and international decision makers and experts from the
country and abroad to identi& the best opportunities and solutions for the repositioning of
the Republic of Moldova at international level.

Thewar in ljkrainehas led toa numberof majoreconomicchanges,especiallyin the countries
of the region. The Republic of Moldova has shown maximum flexibility and ability to adapt to
the new context and has implemented a series of receptive policies, based Of new
information, aimed at responding quickly to the needs of the business environment and,
especially, of investors.

The agenda of the event will include:
- 14 sessions to present the business climate in the country: economy, infrastructure,
digitalization, banking system, renewable energy, etc.
- 10 θ2Β sessions with representatives of line ministries, government institutions and
representatives of investment platforms
- 8 pitching sessions of Moldovan companies in the following sectors: IT, agrifood, BPO,
fa~hinn, electronic, creative, dooptoch and start-ups
. Success stories of local and foreign companies in Moldova
- 10 Β2Β sessions with Moldovari sectoral associations representing strategic sectors.

We invite you to join the event by registering on www.mbw.md. We will appreciate if you
share this invitation with the call to participate, to the local and international business
community.

Together we can increase the visibility of the Republic of Moldova, for it to become an
attractive destination to invest and grow businesses, building the foundation for new
connections and opportunities for internationalization of local companies.
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RespectFuilyyours,

Stelian Manic
General Director, invest Moldova Agency
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