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9ο Αραβο-Ελληνικό Οικονομικό Φόρουμ 

Αθήνα, 8 & 9 Δεκεμβρίου 2020 

 

Υπό την Αιγίδα: 

 

 

 

 

 

 
Ειδική Συνεισφορά: 

 

 

 

 
 

Γενική Επισκόπηση: 

Το Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο έχει πλέον εισέλθει στην πέμπτη δεκαετία της επιχειρηματικής 

του πορείας, με ευρεία αναγνώριση των επιδόσεων και επιτυχιών του. Η συμβολή του 

Επιμελητηρίου μας στην άνοδο του εμπορικού ισοζυγίου μεταξύ Ελλάδας και αραβικού κόσμου 

αποτελεί ένδειξη της αυξανόμενης σημασίας του ρόλου μας. Η στρατηγική διάσταση της 

«εντολής» μας ως εκπροσώπου των Επιμελητηρίων και των Ενώσεών τους σε όλες τις αραβικές 

χώρες, αποτελεί ένα προνόμιο που μας επιτρέπει να παράσχουμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες 

και να ανοίγουμε εποικοδομητικά κανάλια επικοινωνίας μεταξύ των δύο πλευρών. Οι εκδηλώσεις 

μας έχουν αποδειχθεί πολύ επιτυχημένες στην ώθηση ανταλλαγής απόψεων μεταξύ Ελλήνων και 

Αράβων επιχειρηματιών, επηρεάζοντας αποτελεσματικά τις αυξανόμενες μεταξύ τους επενδυτικές 

ροές, πιο συγκεκριμένα το ενδιαφέρον των Αράβων επενδυτών στην ελληνική αγορά ακινήτων. 

Το «9ο Αραβο-Ελληνικό Οικονομικό Φόρουμ» θα διεξαχθεί στην Αθήνα, στις 8 & 9 Δεκεμβρίου 

2020, με λήψη ειδικών μέτρων, όπως απαιτείται από τις παρούσες συνθήκες. Συνεπώς, φέτος το 

Φόρουμ θα λάβει χώρα διαδικτυακά, με ευρεία συμμετοχή Αράβων και Ελλήνων επιχειρηματιών. 

Η πλατφόρμα του Φόρουμ θα προσφέρει τη δυνατότητα δικτύωσης μεταξύ των συμμετεχόντων, 

διάδραση με τους ομιλητές και επίσκεψη στα εικονικά περίπτερα των χορηγών. Η πλατφόρμα θα 

επιτρέψει, επίσης, εικονικές συναντήσεις Β2Β μεταξύ των Αράβων επιχειρηματιών με τους Έλληνες 

ομολόγους τους σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς.  
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Στρατηγικοί Εταίροι:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σημεία Εστίασης και Τομείς του Φόρουμ: 

• Το Όραμα 2040 του Ομάν και προοπτικές συνεργασίας Ελλάδας - Ομάν 

• Εξελίξεις, επενδυτικές ευκαιρίες και μελλοντικές δυνατότητες στους τομείς της ναυτιλίας και 

λιμενικής βιομηχανίας 

• Ο ρόλος του αραβικού και του ελληνικού ιδιωτικού τομέα στην αναβίωση των μικρο-μεσαίων 

βιομηχανιών στον αραβικό κόσμο 

• Η ελληνική τεχνογνωσία στις βιομηχανίες τροφίμων και φαρμάκων και η δυνατότητα 

μεταφοράς τεχνολογίας στον αραβικό κόσμο  

• Συνεργασία και ευκαιρίες που παρέχονται στις δύο πλευρές στα πεδία της ψηφιοποίησης και 

της τεχνολογίας της πληροφορίας  

• Εικονικές συναντήσεις Β2Β σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς 

 

 

Ειδικό Εργαστήρι: 

Διερεύνηση των δυνατοτήτων της ελληνικής αγοράς ακινήτων, υπό το φως των παρεχόμενων 

διευκολύνσεων  

  

 

Γλώσσες εργασίας: 

Ακρόαση στην Αραβική και Ελληνική γλώσσα  

 

 

Έκδοση με αφορμή το Φόρουμ (στην αγγλική γλώσσα): 

Ειδικό τεύχος του περιοδικού του Επιμελητηρίου μας, ΜΑΝ  
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ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 

 

Τρίτη, 8 Δεκεμβρίου 2020 

12:00  Εγγραφές και περιήγηση στην ψηφιακή έκθεση 

12:30  Τελετή Έναρξης 

13:00 1η Συνεδρία: «Παρουσίαση του Οράματος 2040 του Ομάν, βασικά χαρακτηριστικά, 

δυνατότητες, επενδυτικές ευκαιρίες και προοπτικές συνεργασίας Ελλάδας - Ομάν» 

14:00 Διάλειμμα για δικτύωση και περιήγηση στην ψηφιακή έκθεση 

14:15 2η Συνεδρία: «Εξελίξεις, επενδυτικές ευκαιρίες και μελλοντικές δυνατότητες στους 

τομείς της ναυτιλίας και λιμενικής βιομηχανίας» 

15:15 Διάλειμμα για δικτύωση και περιήγηση στην ψηφιακή έκθεση 

15:30 3η Συνεδρία: «Ο ρόλος του αραβικού και του ελληνικού ιδιωτικού τομέα στην 

αναβίωση των μικρο-μεσαίων βιομηχανιών στον αραβικό κόσμο» 

16:30 Διάλειμμα για δικτύωση και περιήγηση στην ψηφιακή έκθεση 

16:45 Ειδικό Εργαστήρι: Διερεύνηση των ευκαιριών που προσφέρει η ελληνική αγορά 

ακινήτων, εν όψει των κινήτρων που παρέχει η ελληνική Κυβέρνηση 

17:30 Τέλος εργασιών 1ης ημέρας του Φόρουμ  

  

 

Τετάρτη, 9 Δεκεμβρίου 2020 

12:00  Εγγραφές και περιήγηση στην ψηφιακή έκθεση 

12:30 4η Συνεδρία: «Βιομηχανία τροφίμου και φαρμάκου και η δυνατότητα μεταφοράς 

τεχνογνωσίας στον αραβικό κόσμο» 

13:30 Διάλειμμα για δικτύωση και περιήγηση στην ψηφιακή έκθεση 

13:45 5η Συνεδρία: «Ανταλλαγή εμπειριών και δυνατότητα συνεργασίας στους τομείς της 

ψηφιοποίησης και της τεχνολογίας της πληροφορίας» 

14:45 Διάλειμμα για δικτύωση και περιήγηση στην ψηφιακή έκθεση 

15:00 Διαδικτυακές Συναντήσεις B2B 

19:00  Ολοκλήρωση συνεδριών και συναντήσεων B2B του 9ου Φόρουμ 
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ΧΟΡΗΓΟΙ 

 

Στρατηγικοί  

 

 

Πλατινένιος 

 

 

Χρυσός 

 

 

Αργυροί 

 

 

 

 

 

Χάλκινοι  

 

 

Υποστηρικτές 

 

 

 

 

Χορηγοί Επικοινωνίας: 

 

Χορηγός Διαδικτυακής Επικοινωνίας:  

 

Διοργάνωση: Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο Εμπορίου και Αναπτύξεως 


