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ΘΕΜΑ: Αναβολή διεξαγωγής Διεθνών Εκθέσεων β’ τριμήνου 2020 στην Γαλλία, λόγω των 

μέτρων κατά της πανδημίας Covid-19. 
 

Στην σταδιακή αναβολή των μεγάλων διεθνών εμπορικών εκθέσεων, η διεξαγωγή των 

οποίων επρόκειτο να λάβει χώρα κυρίως κατά το β’ τρίμηνο τρέχ. έτους, προχώρησαν οι επιμέρους 

ιδιωτικές εταιρίες διοργάνωσής τους στην Γαλλία, σε συνέχεια των μέτρων που ελήφθησαν, 

σταδιακά, από τις γαλλικές αρχές, για την αποφυγή εξάπλωσης της υγειονομικής κρίσης Covid-19.  

 

Συγκεκριμένα, μέχρι σήμερα, έχουν αναβληθεί και σε ορισμένες περιπτώσεις μετατεθεί για 

το επόμενο έτος, όλες οι διεθνείς εμπορικές εκθέσεις που συστηματικά διεξάγονται από τον Μάρτιο 

έως και τον Ιούνιο κάθε έτους.  

- Η πλέον πρόσφατη σχετική απόφαση αφορούσε την αναβολή της Διεθνούς Έκθεσης 

κατασκευαστών προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας M.A.D.E, που επρόκειτο να λάβει χώρα στις 17-18 

Μαρτίου 2020, για τις 8-9 Σεπτεμβρίου 2020, στον εκθεσιακό χώρο Porte de Versailles (Hall 

2.2). Σημειώνεται ότι, αρχικώς, είχε προβλεφθεί η μεταφορά της εν λόγω Έκθεσης στις 13 & 14 

Μαΐου τ.ε.. Ωστόσο, περεταίρω  μεταφορά της ήταν επιβεβλημένη μετά το Διάγγελμα του Γάλλου 

Προέδρου Macron το βράδυ της 13
ης

 Απριλίου τ.ε., Δευτέρας του Πάσχα των Καθολικών.  

Με το διάγγελμά του, ο Γάλλος Πρόεδρος ανήγγειλε παράταση του περιορισμού όλων 

των μετακινήσεων και των μέτρων κοινωνικής απόστασης, τα οποία βρίσκονται σε ισχύ από τις 

17.3.2020, έως τις 11.5.2020. Επιπροσθέτως, ανήγγειλε την απαγόρευση όλων των μεγάλων 

εκδηλώσεων «τουλάχιστον μέχρι τα μέσα Ιουλίου»  τ.ε.. Συνέπεια των ανακοινώσεων αυτών 

ήταν η αναζήτηση νέων ημερομηνιών διεξαγωγής ορισμένων Διεθνών Εκθέσεων, αλλά και η 

ματαίωση άλλων μεγάλων εκδηλώσεων, όπως π.χ, του Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών 

2020, που διεξάγεται κατά τον μήνα Μάιο. 

-  Είχε προηγηθεί, η ανακοίνωση των διοργανωτών της μεγάλης Διεθνούς Έκθεσης 

Τεχνολογίας ‘VivaTechnology’ για τη μεταφορά της διεξαγωγής της την άνοιξη του 2021 (βλ. 

σχετικό έγγραφό μας με ΑΠ.Φ. 2240/ΑΣ 207, από 13.4.219). Η “VivaTech" επρόκειτο να λάβει 
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χώρα στο Παρίσι μεταξύ 11-13 Ιουνίου τ.ε.. Η απόφαση αναβολής της ανακοινώθηκε στις 

10.4.2020. 

   

Άλλες Διεθνείς Εκθέσεις που μεταφέρθηκαν σε νέες ημερομηνίες είναι και οι κάτωθι: 

-   Η Διεθνής Έκθεση Σύνθετων Υλικών ‘JEC World’, η οποία επρόκειτο να ανοίξει τις 

θύρες της στις 3 Μαρτίου 2020 στο Εκθεσιακό Κέντρο Paris Nord Villepinte στο Παρίσι, ήταν η 

πρώτη που ανεβλήθη. Ο λόγος αναβολής της, σύμφωνα με τους διοργανωτές, ήταν, τότε, η 

εξάπλωση του κορωνοϊού σε χώρες που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη βιομηχανία σύνθετων 

υλικών, όπως η Κίνα, η Νότιος Κορέα και η Ιταλία. Η διεξαγωγή της μετατέθηκε, αρχικώς, για τις 

12-14 Μαΐου 2020 και όπως ανακοινώθηκε στις 6.4.2020, η JEC World 2020 ακυρώνεται. Η 

προσεχής διοργάνωση της θα διεξαχθεί στις 9 - 11 Μαρτίου 2021. 

 - Η Διεθνής Έκθεση καινοτομίας στις μεταφορές και την εφοδιαστική αλυσίδα  SITL 

(Semaine de l’Innovation du Transport et de la Logistique), η οποία επρόκειτο να διεξαχθεί 

αρχικώς στις 17-20 Μαρτίου, για να αναβληθεί δύο φορές στη συνέχεια, τελικώς ακυρώνεται. Η 

τελική απόφαση των διοργανωτών ελήφθη κατόπιν δύο αναβολών (16-19 Ιουνίου και 23-26 

Ιουνίου 2020),  μετά και το διάγγελμα του Προέδρου Macron της 13
ης

 τρεχ. μηνός.  

- Η 6
η
 διοργάνωση της Διεθνούς Έκθεσης των επαγγελματιών διάσωσης, πρώτων βοηθειών 

και πρόληψης ‘Secours Expo’ που επρόκειτο να λάβει χώρα στο Παρίσι στις 19-21 Μαρτίου 2020, 

μεταφέρθηκε για το επόμενο έτος, στις 8-10 Απριλίου 2021. Η απόφαση αυτή ελήφθη σε 

συνέχεια της αρχικής ανακοίνωσης του Γάλλου Υπουργού Υγείας, από 8.3.2020, για απαγόρευση 

των εκδηλώσεων που συγκεντρώνουν άνω των 1.000 ατόμων. 

- Η Διεθνής Έκθεση ‘Franchise Expo Paris 2020’ που επρόκειτο να διεξαχθεί στις 22-25 

Μαρτίου 2020, είχε μεταφερθεί αρχικώς, στις 24-27 Μαΐου 2020. Με νεότερη απόφαση των 

διοργανωτών της από τέλη Μαρτίου τ.ε., η Έκθεση θα πραγματοποιηθεί τελικώς στις 4-7 

Οκτωβρίου 2020. 

 - Η Διεθνής Έκθεση βιομηχανικών υπεργολαβιών ‘MIDEST’, η οποία είχε αρχικώς 

μεταφερθεί  από τις 31.3-3.4. 2020, στις 23-26.6.2020, τελικώς ακυρώθηκε. 

- Η Ναυτιλιακή Έκθεση NAVEXPO International (Port Lorient La Base Bretagne) 

μεταφέρθηκε,  από τις 1-3.4.2020,  στις 7, 8, 9 Οκτωβρίου 2020. 

 - Η Διεθνής Έκθεση εξοπλισμού, υπηρεσιών και επαγγελματιών του τομέα της Υγείας 

SANTEXPO, προγραμματισμένη αρχικώς για τις 26-28 Μάϊου τ.ε.,  αναβλήθηκε για τις 8-10 

Οκτωβρίου 2020 και θα πραγματοποιηθεί στον εκθεσιακό χώρο Porte de Versailles (Hall 1) του 

Παρισιού. 

- Ακόμη, η Διεθνής Έκθεση συστημάτων και υπηρεσιών άμυνας και ασφάλειας 

‘Eurosatory’, που επρόκειτο να διοργανωθεί στις 8-12 Ιουνίου 2020, ακυρώθηκε και η επόμενη 

διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί κατά το διάστημα 13 – 17 Ιουνίου 2022. 

- Οι διοργανωτές της Διεθνούς Έκθεσης γεωργικού εξοπλισμού SIMA, έλαβαν την 

απόφαση να μεταφέρουν την διοργάνωσή της, αντί του αρχικώς προγραμματισμένου 

διαστήματος 8-12 Νοεμβρίου τ.ε., τον Φεβρουάριο του 2021 (Κυριακή 21 έως Πέμπτη 25 

Φεβρουαρίου 2021). Η εν λόγω απόφαση ελήφθη κατόπιν αιτήματος μεγάλου αριθμού εκθετών και 

εταιριών της βιομηχανίας γεωργικών εξοπλισμών, των οποίων οι κύκλοι παραγωγής και διανομής 

πλήττονται ιδιαίτερα από την τρέχουσα υγειονομική και οικονομική κρίση, όπως αναφέρεται στη 

σχετική ανακοίνωση. Όπως διευκρινίζεται, η εν λόγω μεταφορά της γίνεται κατ’ εξαίρεση και δεν 

αλλάζει τον πάγιο προγραμματισμό διεξαγωγής της κάθε φθινόπωρο. Έτσι, το 2022, η SIMA θα 

πραγματοποιηθεί όπως είχε προγραμματιστεί τον μήνα Νοέμβριο (από Κυριακή 6 έως Τρίτη 10 

Νοεμβρίου 2022).  

- Τέλος, σημειώνεται ότι η  Έκθεση επαγγελματιών της Αγοράς ακινήτων ‘MIPIM 2020’, 

που επρόκειτο να διεξαχθεί στις Κάννες (Alpes-Maritimes) στις 10 -13 Μαρτίου 2020, 

μεταφέρθηκε αρχικώς, για τις 2 -5 Ιουνίου τ.ε.. Σε συνέχεια και των πρόσφατων ανακοινώσεων του 
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Γάλλου Προέδρου, η Έκθεση θα λάβει τη μορφή μιας ‘σύναξης επαγγελματιών του τομέα των 

ακινήτων και της καινοτομίας’ τον Σεπτέμβριο τ.ε. στο Παρίσι, διάρκειας δύο ημερών. Ακόμη, οι 

διοργανωτές πρόκειται να εισαγάγουν άμεσα την διαδικτυακή πλατφόρμα επικοινωνίας ‘MIPIM 

Connect’, η οποία θα είναι ανοικτή στους συμμετέχοντες κατά την διάρκεια όλου του έτους. 

Από πλευράς μας σημειώνουμε ότι, δεδομένων των ταξιδιωτικών περιορισμών, αλλά και 

της ανησυχίας, τόσο των εκθετών όσο και των επισκεπτών των Διεθνών Εκθέσεων, οι εταιρίες 

διοργάνωσής τους στη Γαλλία εξετάζουν διαρκώς τα νέα δεδομένα, που ενδέχεται να μειώσουν την 

δυνητική συμμετοχή σε αυτές. Για τον λόγο αυτό κρίνεται σκόπιμο όπως οι ενδιαφερόμενες 

ελληνικές εταιρίες παρακολουθούν συστηματικά το πρόγραμμα των διεθνών εκθέσεων 

ενδιαφέροντός τους. 

 

 
 

ΕΜ/ 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Προϊστάμενος  

 

 

 
 

   Εμμανουήλ Στάντζος  

     Γεν. Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (μέσω ημών) 

 

1. ΕΒΕΑ 

2. ΕΒΕΘ 

3. ΕΒΕΠ 

4. Κ.Ε.Ε.Ε. 

5. ΠΣΕ 

6. ΣΕΒΕ 

7. ΣΕΚ 

8. Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών 

9. Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος 

10. Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων  

11. HELEXPO 

12. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 
 

13. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ LOGISTICS ΕΛΛΑΔΟΣ   

14. ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 

15. Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών – ΠΕΝΑ 

 
 

  

 

 


