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ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
Δελτίο τύπου 

8ο Αραβο-ελληνικό Οικονομικό Φόρουμ 
«Ελλάδα και Αραβικός κόσμος: 40 Χρόνια Επιτυχούς Συνεργασίας» 

 

 

Σε μια ευχάριστη ατμόσφαιρα, το «8ο Αραβο-Ελληνικό Οικονομικό Φόρουμ» ολοκλήρωσε τις 
εργασίες, τις διαβουλεύσεις και τις B2B συναντήσεις, έπειτα από δύο επιτυχημένες ημέρες, 27-28 
Νοεμβρίου, στο ξενοδοχείο Divani Caravel της Αθήνας. 

 

Το Φόρουμ ξεκίνησε τις εργασίες του με τις εναρκτήριες ομιλίες του Προέδρου και του Γενικού 
Γραμματέα του Αραβο-Ελληνικού Επιμελητηρίου, κ.κ. Χάρη Γερονικόλα και Rashad Mabger αντίστοιχα, 
και ακολούθησαν οι εισαγωγικές ομιλίες από τον κ. Tawfic Said Khoury, Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο της 
Consolidated Contractors Company (CCC), τον Γερουσιαστή Na’el Raja Al-Kabariti, Πρόεδρο του 
Επιμελητηρίου της Ιορδανίας, εκπροσωπώντας τον Πρόεδρο της Ένωσης των Αραβικών 
Επιμελητηρίων, τον Πρέσβη Dr. Kamal Hassan Ali, Βοηθό Γενικό Γραμματέα, Επικεφαλής Οικονομικών 
Υποθέσεων του Συνδέσμου των Αραβικών Κρατών, τον κ. Marwan Emile Toubassi, Πρύτανη του 
Συμβουλίου των Αράβων Πρεσβευτών και Πρέσβη του Κράτους της Παλαιστίνης, και τον κ. Κώστα 
Φραγκογιάννη, Υφυπουργό για την Οικονομική Διπλωματία και την Εξωστρέφεια του Υπουργείου 
Εξωτερικών της Ελλάδας. 

 

Οι δύο πρώτες συνεδρίες εξέτασαν το ζήτημα της ναυτιλίας και της λιμενικής βιομηχανίας και, εκτός 
από τον κ. Ιωάννη Πλακιωτάκη, Υπουργό Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής της Ελλάδας, 
συμπεριέλαβαν πολλούς ενδιαφέροντες και σημαντικούς ομιλητές από την Ελλάδα και τον Αραβικό 
Κόσμο. Στη συνέχεια, σε μια ιδιαίτερη συνεδρία, οι παρουσιαστές, οι οποίοι προέρχονταν από 
διάφορους κλάδους, έδωσαν μοναδικές παρουσιάσεις, καθένας στον τομέα της εξειδίκευσής του, 
καθηλώνοντας το κοινό. Οι επόμενες συνεδρίες εξέτασαν τις δυνατότητες για συμμετοχή των 
ελληνικών επιχειρήσεων στην ανασυγκρότηση των αραβικών χωρών που επλήγησαν από τον πόλεμο, 
τις ιστορίες επιτυχίας των γυναικών επιχειρηματιών και των νεοφυών επιχειρήσεων και, τέλος, τις 
προοπτικές στον τουρισμό και τις επενδυτικές ευκαιρίες στην ελληνική αγορά ακινήτων. 

 

Επειδή το φετινό Φόρουμ συνέπεσε με την 40ή επέτειο από την ίδρυση του Αραβο-Ελληνικού 
Επιμελητηρίου, το πρόγραμμα περιελάμβανε ένα Επίσημο Δείπνο το βράδυ της 27ης Νοεμβρίου, με τον 
Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών κ. Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, εκπροσωπώντας τον Πρόεδρο της 
Ελληνικής Κυβέρνησης, ως κεντρικό ομιλητή και, μεταξύ άλλων, μια παράσταση παραδοσιακών 
παλαιστινιακών και κρητικών χορών, μια επίδειξη μόδας με λαϊκές φορεσιές από διάφορες αραβικές 
χώρες και άλλες εκπλήξεις για τους εκλεκτούς επισκέπτες και τους παρευρισκόμενους. 

 

Το απόγευμα της δεύτερης ημέρας πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις B2B μεταξύ των 152 Αράβων 
επιχειρηματιών από 11 χώρες και των Ελλήνων εκπροσώπων περισσοτέρων από 60 εταιρειών. 
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Το Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο δράττεται της ευκαιρίας για να εκφράσει την απέραντη 
ευγνωμοσύνη και εκτίμηση του προς όσους έδωσαν την αιγίδα τους σε αυτή τη εκδήλωση, καθώς και 
τους Οργανισμούς που μας προσέφεραν ειδική συνεισφορά και υποστήριξη, ήτοι το Επιμελητήριο 
Εμπορίου και Βιομηχανίας του Κουβέιτ, το Επιμελητήριο του Κατάρ, το Επιμελητήριο Εμπορίου της 
Ιορδανίας, το Επιμελητήριο Εμπορίου της Άκαμπα και την Enterprise Greece. Εκφράζουμε επίσης την 
εκτίμησή μας προς την εταιρεία CCC, στρατηγικό χορηγό της εκδήλωσής μας, καθώς και όλους τους 
χορηγούς και υποστηρικτές μας. Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ προς όλα τα μέλη και μη μέλη που 
στέκονται στο πλευρό μας και μας δίνουν την ώθηση και το θάρρος να συνεχίσουμε να επιτελούμε το 
έργο μας για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες. 

 
 

 

 
Πλαϊνή όψη της αίθουσας των συνεδριών 
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Ο Γερουσιαστής Na’el Raja Al-Kabariti παραθέτει την κεντρική ομιλία του εκ μέρους του Προέδρου 

της Ένωσης Αραβικών Επιμελητηρίων  

 
 

 
Ο κ. Tawfic Said Khoury, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Consolidated Contractors Company (CCC), 

Στρατηγικού Χορηγού της εκδήλωσης, κατά την κεντρική ομιλία του 
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Ο επίτιμος καλεσμένος, κ. Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών, 

εκπροσωπώντας τον Πρόεδρο της Ελληνικής Κυβέρνησης, παραθέτει την κεντρική ομιλία του 
Επίσημου Δείπνου 

 

 
Άποψη της μίας αίθουσας των επιχειρηματικών συναντήσεων Β2Β 

 

Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο Εμπορίου & Αναπτύξεως 


