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Μερικές υπηρεσίες καλύπτουν τα ακόλουθα :  

 

Την  διεκδίκηση και προστασία με τον καλύτερο τρόπο, εμπορικών συναλλαγών, 

με γνώμονα πάντα το συμφέρον των μελών του ΕΦΕ. 

 Την βοήθεια των ελληνικών επιχειρήσεων να αυξήσουν τις επαφές τους με           

αντίστοιχες φινλανδικές (παροχή πληροφοριών). 

 Οργανώνει εμπορικές αποστολές, συναντήσεις με επιχειρηματίες, με στελέχη 

της  τοπικής  Αυτοδιοίκησης, επισκέψεις σε Επιστημονικά, ερευνητικά πάρκα και 

άλλους  φορείς. 

 Υποβάλει υπομνήματα, προτάσεις και λύσεις σε αρμόδιους φορείς. 

 Παρέχει πληροφορίες για τους όρους και τις προϋποθέσεις ανάπτυξης διαφό-

ρων οικονομικών και εμπορικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών καθώς επίσης 

και για τις  δυνατότητες διάθεσης προϊόντων και επενδύσεων στις δύο χώρες. 

 Διοργανώνει Σεμινάρια και άλλες συναντήσεις / εκδηλώσεις που έχουν σκοπό 

την  ενημέρωση των μελών και τη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Φιν-

λανδίας. 

 Το Επιμελητήριο μας συνεργάζεται με την Φινλανδική Πρεσβεία και με άλλους           

κρατικούς φορείς και των δύο χωρών με σκοπό την καλύτερη και άμεση εξυπηρέ-

τηση των μελών του καθώς και με το Εμπορικό Επιμελητήριο της Φινλανδίας 

(FINNCHAM), του οποίου το Επιμελητήριο μας είναι μέλος. 

 Οι εταιρείες/μέλη έχουν τη δυνατότητα να προβάλλουν τη δραστηριότητα και 

τα προϊόντα τους μέσω της ιστοσελίδας του Επιμελητηρίου μας. 

ΒΑΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΣΟΤ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟΤ 



 

As an element of the Foreign Service, the network of Finnish Diplomatic Missions 

plays a central role in the development of a safe and predictable tomorrow for 

every Finnish citizen. Finnish Diplomatic Missions, established in various parts of the 

world, provide a wide range of services for Finns and the Finnish society. 

The consular services include providing passports and notary services, visas for 

foreigners travelling to Finland, and assistance to Finnish  citizens in  distress. In 

addition to the Embassy of Finland in Athens, Finland has Honorary Consuls based 

in 7 other cities in Greece. 

Besides Greece Albania is also a part of the Embassy's territory. 

 Για πληροφορίες :  Χατζηγιάννη Μέξη 5, 115 28 Αθήνα, Τηλ: +30 - 210 - 72 55 860                     

e-mail: sanomat.ate@formin.fi   
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The Greek Marketing Academy was founded in 1998 in order to fill a 

void in the development and application of the Marketing discipline 

in the Greek economy and society.  

The Academy's aim is to diffuse the marketing philosophy, principles 

and applications in all the fields of modern Greek economy and           

society. Its founding members are notable professors from Universities   

in Greece and abroad.  

The Academy has a large number of members not only from the           

academic but also from the business community. All its members 

share the Academy's  ambition, which is the diffusion of high caliber 

marketing knowledge and practices in the Greek economy. 

The objectives of the Academy include: 

- The development and accumulation of Marketing knowledge, which stems from the 

Greek experience. The aim is the creation of a "Greek School of Marketing" suitable 

to the peculiarities of the Greek economy and the Greek companies.  

- The focus on specialized areas of the Marketing discipline which apply to important   

sectors of the Greek economy, e.g. Agriculture, Tourism, Maritime, Banking etc.,              

thus, contributing to their growth.  

- The development of relationships and the exchange of information, opinions and          

experiences with Marketing professors from other parts of the world, aiming at the 

continuous advancement of Marketing knowledge.  

- The establishment of basic metrics related to business and consumer behavior which, 

acting as barometer of market conditions, may help the formulation of marketing 

strategies by business organisations of the private or public sector.  

- The transfer of Marketing knowledge to companies and organisations interested in          

developing marketing orientation. 

Among the means of achieving the Academy's objectives are the organization of                  

educational meetings, conferences, lectures and special events, as well as the                    

publication of newsletters, books and articles with up-to-date material for keeping the 

Academy‟s members well informed. 

The Academy, in its 20 years of operation, has produced a significant work. Specifically,     

the Academy (a) has participated in 28 Money Show events in Athens and Salonica with 

themes such as Digital Marketing, International Marketing, Branding etc, (b) has organized 

14 daily events, 12 Symposia and 13 International Conferences in cooperation with            

organisations such as the Marketing Science Institute, USA, the Global Sales Science             

Institute (GSSI) and Universities such as University of Glasgow, U.K., Univeristy of Dokuz Eylül, 

Turkey, etc.  

The Academy is a partner of the Global Alliance of Management and Marketing                 

Associations (GAMMA), along with the American Marketing Association, the European  

Marketing Academy (EMAC) and other Associations. In 2016 and 2018, in the context of 

the Global Marketing Conference of GAMMA which took place in Hong Kong and Tokyo, 

respectively, the Academy organized two special sessions.                             

Greek Marketing Academy:  Past, Present and Future 



The Academy also participates in various Business Awards, such as the Marketing              

Excellence Awards of the Greek Institute of Marketing, while since 2013 the Academy         

organized its own awards, the “Made in Greece” awards. This initiative is part of the           

Academy‟s continuous effort to empower a novel, extrovert and innovative model for the 

development of the Greek economy. The “Made in Greece Awards” attempt to highlight 

and reward the companies and organisations that achieve outstanding performance in 

producing and distributing products with proven added value for the Greek economy           

and for which the high quality, innovation, extroversion and powerful brand names are           

the prime movers for their development and prosperity. 

In December 2018, the Academy celebrated its 20 years of operation in a very                         

interesting event in which high caliber speakers discussed the strategic role of marketing           

in innovation, branding and extroversion. 

One of the main tasks of the Academy for the future will be to become a body for the          

certification of marketing knowledge. Marketing is the most misconceived and misunder-

stood scientific discipline and the aim of the Academy, through this certification, is to              

secure that all those who are dealing with marketing aspects, both in the public and the 

private sector, are well equipped with at least the basic marketing concepts, thinking,           

specializations, techniques and skills. 

George J. Avlonitis 
President of the Greek Marketing Academy 

Emeritus Professor of the Athens University of Economics & Business 

Visiting Professor at the University of Strathclyde 

Greek Marketing Academy: Past, Present and Future 

In December 2018, the Academy celebrated its 20 years of operation in a very  interesting event. 



 
 

Finnish - Hellenic Chamber of Commerce  
 

Ενημερωθείτε για ότι πιο νέο υπάρχει για την υψηλή και καθαρή τεχνολογία, για την                                 

καινοτομία, κυκλική οικονομία, ενέργεια,  τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για την                                 

έρευνα & ανάπτυξη για τις επενδύσεις, ακόμη και για την εκπαίδευση. 

Το Επιμελητήριο μας  μπορεί να σας βοηθήσει να βρείτε συνεργάτες στην Φινλανδία, να                         

βρείτε επενδυτικές ευκαιρίες, αγορές  για τα προϊόντα σας και νέα, καινοτόμα προϊόντα. 

Επικοινωνία : 210 9244368 - e-mail : info@fhcc.gr  

 

Το Ελληνο-Φιλανδικό Επιμελητήριο βρίσκεται κοντά στα μέλη του, στηρίζοντάς τους σε κάθε βήμα                       

των δραστηριοτήτων τους, διατηρώντας αποκλειστική συνεργασία για νομικά ζητήματα με τη                       

“Kremalis-Law Firm” . 

Η “Κρεμαλής-Δικηγορική Εταιρεία”, αποκλειστικό μέλος του διεθνούς δικτύου Ius Laboris για την                       

Ελλάδα, με μακροχρόνια διεθνή νομική δραστηριότητα, με διακρίσεις από διεθνείς νομικούς                          

οδηγούς, όπως από τους Legal 500, Chambers & Partners και Who’s Who Legal , εγγυάται την                      

ασφαλή διεκπεραίωση νομικών υποθέσεων και παροχή νομικών συμβουλών για όλους τους                         

κλάδους των Επιχειρήσεων. Παρέχει εμπειρία,  γνώση και  αποτελεσματικότητα στους τομείς των                           

επενδύσεων, των διεθνών συμβάσεων και στην ολοκλήρωση νομικών ενεργειών ενώπιον των                           

αρμοδίων κατά  περίπτωση φορέων της Ελλάδας και του εξωτερικού. 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί τους στο +30 210 6431387 ή επισκεφτείτε την                   

ιστοσελίδα τους www.kremalis.gr 

The Hellenic-Finnish Chamber is close to its members, supporting them at every step of their                               

activities, maintaining exclusive cooperation on legal issues with "Kremalis-Law Firm". 

"Kremalis-Law Firm" as an exclusive member of the international Ius Laboris network for Greece,                

with long-standing International legal activity, with distinctions from international legal guides                     

such as Legal 500, Chambers & Partners and Who's Who Legal, guarantees safe handling legal                    

affairs and legal advice for all Business sectors. It provides experience, knowledge and                           

effectiveness in the fields of investment, international conventions and the completion of legal                     

actions before the competent bodies of Greece and abroad. 

For more information contact them at +30 210 6431387 or visit their website www.kremalis.gr 

ΠΑΡΟΦΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ & ΣΗ ΥΙΛΑΝΔΙΑ  

PROVISION OF LEGAL SERVICES IN GREECE AND FINLAND 

http://www.kremalis.gr
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Ανοίγει το Eduvisit τον Μάιο του 2019 
Οι μεμονωμζνοι ςυμμετζχοντεσ ζχουν τϊρα τθν ευκαιρία να ςυμμετάςχουν ςε ζνα ανοιχτό πρόγραμ-
μα Eduvisit ςτο Ελςίνκι τθσ Φινλανδίασ τθν άνοιξθ αυτι! τόχοσ του Eduvisit είναι να διερευνιςει το 
φινλανδικό εκπαιδευτικό ςφςτθμα, το εκπαιδευτικό ςφςτθμα των εκπαιδευτικϊν και τθν αξιολόγθςθ 
τθσ εκπαίδευςθσ. Οι ςυμμετζχοντεσ κα μάκουν επίςθσ για τθ φινλανδικι εκπαιδευτικι φιλοςοφία και 
τισ μεκοδολογικζσ πρακτικζσ ςτθν εκπαίδευςθ των ςχολείων πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ και 
δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ κακϊσ και ςτθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ. Σο περιεχόμενο κα              
πραγματοποιθκεί ςε διαλζξεισ, ςυηθτιςεισ και ςχολικζσ επιςκζψεισ. 

Σο τετραιμερο Eduvisit διοργανϊνεται ςτισ 7-10 Μαΐου 2019 ςτθ μθτροπολιτικι περιοχι του Ελςίνκι. 
Η εγγραφι είναι πλζον ανοιχτι ςτθν ιςτοςελίδα μασ! 

Σο Πρόγραμμα περιλαμβάνει : 

     - Εκπαιδευτικό ςφςτθμα και εκπαίδευςθ των εκπαιδευτικϊν ςτθ Φινλανδία. 

     - Φινλανδικι μεταρρφκμιςθ του προγράμματοσ ςπουδϊν και εκτίμθςθ και αξιολόγθςθ. 

     - Εκπαίδευςθ ςτθν παιδικι θλικία ςτθ Φινλανδία. 

     Εργαςτιριο: Εργαλεία ανάπτυξθσ δεξιοτιτων εργαςίασ και επιχειρθματικισ εκπαίδευςθσ.         

από το δθμοτικό ςχολείο ζωσ τθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ. 

     χολικζσ επιςκζψεισ. 

     Δείπνο μαηί με όλθ τθν ομάδα και αξιοκζατα ςτο Ελςίνκι. 

  

  

  

UNIVERSITY OF HELSINKI 

  

  

Welcome to                        
Experience the Finnish             

Education System!  

Click here to open in your web browser  

http://newsletter-hyplus.mailpv.net/a/s/157417635-56faaf2a8920b5c1d34cd9ca62ef99f8/2918538
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Molok establishes subsidiary in France 
                                        TECHNOLOGY  ›  CLEANTECH & ENERGY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

               France is the company's first subsidiary 
 

Finnish waste collection company Molok has established a French subsidiary called  
Molok France in order to provide solutions for the emerging needs of biowaste           
collection locally. 
 

Molok France will focus on making sorting and recycling closer to source easier and more         
effective. 
“The French deep collection market is the biggest in Europe and we want to be present in the 
market in order to serve our customers better,” said sales director Samuli Moilanen. 
 

Molok‟s product portfolio is suitable for both urban and rural areas and can be used to collect 
all waste fractions easily, efficiently and economically. “Our solutions can also be used to              
establish an incentive-based pricing systems for waste collection, „Polluter Pays‟ so to speak,” 
Moilanen added. 
 

Molok is the inventor of the deep collection method and the leading company in the market 
that has developed around it. 
In addition to Finland, Molok has export sales to over 40 countries, with the volume of exports 
steadily growing. The company has also been making inroads in Africa, as we discovered in  our 
2015 feature article. 

Η Molok ιδρφει θυγατρική στη Γαλλία 
Η φινλανδική εταιρεία συλλογής απορριμμάτων Molok έχει ιδρύσει μια γαλλική θυγατρική εταιρεία         

Molok France, προκειμένου να προσφέρει λύσεις για τις αναδυόμενες ανάγκες συλλογής βιολογικών 

αποβλήτων σε τοπικό επίπεδο. 

Η Molok France θα επικεντρωθεί στη διευκόλυνση και την αποτελεσματικότερη διαλογή και ανακύκλωση 

στην πηγή. 

"Η γαλλική αγορά βαθιάς συλλογής είναι η μεγαλύτερη στην Ευρώπη και θέλουμε να είμαστε παρόντες 

στην αγορά για να εξυπηρετούμε καλύτερα τους πελάτες μας", δήλωσε ο διευθυντής πωλήσεων Samuli 

Moilanen. 

Το χαρτοφυλάκιο προϊόντων της Molok είναι κατάλληλο τόσο για αστικές όσο και για αγροτικές περιοχές 

και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη συλλογή όλων των κλάδων αποβλήτων εύκολα, αποτελεσματικά και 

οικονομικά. "Οι λύσεις μας μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την καθιέρωση συστημάτων         

τιμολόγησης που βασίζονται σε κίνητρα για τη συλλογή των αποβλήτων, όπως λέει ο" Ρυπαίνων               

πληρώνει ", πρόσθεσε ο Moilanen. 

Η Molok είναι ο εφευρέτης της μεθόδου βαθιάς συλλογής και η κορυφαία εταιρεία στην αγορά που έχει 

αναπτυχθεί γύρω από αυτό. 

Εκτός από τη Φινλανδία, η Molok έχει εξαγωγικές πωλήσεις σε περισσότερες από 40 χώρες, με τον όγκο 

των εξαγωγών να αυξάνεται σταθερά. Η εταιρεία έκανε επίσης διαδρομές στην Αφρική.  

http://www.goodnewsfinland.com/category/technology/
http://www.goodnewsfinland.com/category/technology/cleantech-energy/
https://www.molok.com/news/molok-establishes-french-subsidiary
http://www.molok.com/
http://www.goodnewsfinland.com/feature/molok-wastes-no-time-during-african-expansion/
http://www.goodnewsfinland.com/feature/molok-wastes-no-time-during-african-expansion/


Σςζηήμαηα Κάθεηηρ Σςλλογήρ Αποππιμμάηων  

 Σςλλογή Σύμμεικηων Αποππιμμάηων  

 Σςλλογή Ανακςκλώζιμων Σςζκεςαζιών  

 Πποδιαλογή Οπγανικών Αποβλήηων  

 Ππάζινα Σημεία & Γωνιέρ Ανακύκλωζηρ  

 Μαπίνερ  

 Πάπκα - Πλαηείερ  

 

Γνωπίζηε ηην οικογένεια πποϊόνηων  

Τν ζύζηεκα ππόγεηαο ζπιινγήο molok, είλαη θάζεηεο δηάηαμεο θαη ιεηηνπξγεί κε 

ηνπο λόκνπο ηεο θύζεο, δειαδή κε ηε βαξύηεηα θαη κε  ηε  ρακειόηεξε            

ζεξκνθξαζία ηνπ   ππεδάθνπο. Ο 

θάδνο είλαη θαηά ηα 2/3 κέζα  ζηε 

γε.  Με απηόλ ηνλ ηξόπν, ηα λέα                       

απνξξίκκαηα ζπκπηέδνπλ                        

απηά πνπ  είλαη από θάηω,                        

απμάλνληαο ηε ρωξεηηθόηεηα                    

κέρξη θαη δύν  θνξέο αλά                                



 

Αποηελεί ηην οικονομικόηεπη  
μεζοζηαθμικά επένδςζη         
ζε ζσέζη με όλα ηα άλλα  

ζςζηήμαηα ζςλλογήρ.  

 

Δεν έσει θθοπέρ αθού δεν έσει  
μησανικά μέπη, ενώ απαιηούνηαι  

ελάσιζηερ αποκομιδέρ ζε ζσέζη 

με ηοςρ ζςμβαηικούρ κάδοςρ!!  

 

 

Το μόνο εξειδικεςμένο ζύζηημα ζηη ζςλλογή ηων                                                  

οπγανικών αποβλήηων. 

 

Τα ζςζηήμαηα molok έσοςν εγκαηαζηαθεί ζε πάνω από  42 σώπερ με                  

πεπιζζόηεποςρ από 150.000 κάδοςρ!  

 

 



Μονηέπνορ ζσεδιαζμόρ, Οικονομία, Διασπονικόηηηα.  

 Το άδειαζμα ηος κάδος γίνεηαι με ηε        

σπήζε  γεπανού.  

 Απαιηείηαι έναρ  επγαδόμενορ. 

 Εξοικονομείηαι σώπορ, αθού ηο 60% ηερ 

ζςλλογήρ γίνεηαι ςπόγεια. 

 ‘Ατογο απσιηεκηονικό  αποηέλεζμα. 

 Πποζθέποςν μεγάλε εξειδίκεςζε  ανάλογα 

με ηο ζςλλεγόμενο  απόβλεηο  

 Έναρ κάδορ molok ιζοδςναμεί ζε με 10 

πεπίπος ζςμβαηικούρ κάδοςρ 660 lt !  

Email : econord@scirocco-sa.eu - info@scirocco-sa.eu  
Web : www.scirocco-sa.eu  
Tel/Fax : +30 210 9244 368, +30 210 5068 040  
Address : 25th Martiou 140 str., 132 31, Petroupoli, Athens  



Santorini is ranked 2nd in the preferences of visitors  

and  the first in terms of Europe,  

leaving behind islands such as Capri. 

Visit Greece with its beautiful islands.    

Enjoy the delicious  

Greek Cuisine. 


