
 

«Ελλάδα και Αραβικός Κόσμος: Προς ένα Βιώσιμο Μέλλον» 

 

Υπό την Αιγίδα 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ειδική συνεισφορά και υποστήριξη 

 

 

 

 

Εισαγωγή 

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο ετών και παρά την πανδημία της covid-19, εμείς, 

στο Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο, έχουμε επιτύχει να διατηρήσουμε ανοιχτούς τους 

διαύλους επικοινωνίας μεταξύ των επιχειρηματικών κοινοτήτων στην Ελλάδα και τον 

αραβικό κόσμο, συνεισφέροντας, έτσι, στην αύξηση του εμπορικού ισοζυγίου και των 

επενδυτικών ροών μεταξύ των δύο πλευρών. Φέτος, ακόμη μία φορά, βρισκόμαστε 

στην ευχάριστη θέση να ανακοινώνουμε την διοργάνωση του ετήσιου 10ο Αραβο-

Ελληνικού Οικονομικού Φόρουμ, που προγραμματίζεται για τις 7 & 8 Δεκεμβρίου, στο 

ξενοδοχείο Divani Caravel Αθηνών. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σε υβριδική 

μορφή, επιτρέποντας την φυσική παρουσία (σύμφωνα με τους κανονισμούς της 

ελληνικής Κυβέρνησης για την covid-19), καθώς και διαδικτυακή παρακολούθηση σε 

αποκλειστικά αφιερωμένη πλατφόρμα. 

 

Συμμετοχή 

Υπουργοί, Άραβες Πρέσβεις διαπιστευμένοι στην Ελλάδα και υψηλόβαθμοι 

αξιωματούχοι της ελληνικής Κυβέρνησης αναμένονται να απευθύνουν ομιλίες κατά τη 

διάρκεια του Φόρουμ. Επιπλέον, εργαζόμαστε προς την εξασφάλιση της συμμετοχής 

Αράβων επιχειρηματιών, ώστε να έλθουν σε επαφή με τους Έλληνες ομολόγους τους, 

διά ζώσης ή διαδικτυακά. Τα θέματα και τους άξονες των συνεδριών θα εξετάσουν 

εκλεκτοί Διευθύνοντες Σύμβουλοι και επαγγελματίες-ομιλητές, ώστε να 

μεγιστοποιηθεί και να εξασφαλιστεί η θετική αλληλεπίδραση και η δικτύωση κατά τη 

διάρκεια του Φόρουμ, το οποίο θα αφιερώσει, στο πρόγραμμά του, χρονικό διάστημα 

αποκλειστικά για δικτύωση μεταξύ των επιχειρηματιών από τις δύο πλευρές. 

 



 

Γλώσσες εργασίας 

Ελληνικά και Αραβικά (με ταυτόχρονη διερμηνεία) 

 

Εκδόσεις επί τη ευκαιρία του Φόρουμ 

• Επιχειρηματικός Οδηγός 2021-2022 των μελών του Αραβο-Ελληνικού 

Επιμελητηρίου 

• Τεύχος 44 του περιοδικού του Επιμελητηρίου, ΜΑΝ 

 

Professional Associations 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

ΤΡΙΤΗ, 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 

10:30 – 11:15: Τελετή έναρξης 

 

11:30 – 12:45: Συνεδρία I: Κλιματική αλλαγή και εναλλακτικές πηγές ανανεώσιμης 

ενέργειας: Εμπόδια και δυνατότητες για μία νέα αντίληψη περί συνεργασίας μεταξύ 

Ελλάδας και αραβικού κόσμου  

Τη συνεδρία θα απασχολήσουν τα πρόσφατα θετικά σημάδια συνεργασίας στην 

ηλεκτρική διασύνδεση μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου και με τις δυνατότητες περαιτέρω 

αραβο-ελληνικής συνεργασίας στην ανανεώσιμη και πράσινη ενέργεια. Περί του 

θέματος θα συζητήσουν υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι, επιχειρηματίες και ακαδημαϊκοί. 

 

13:00 – 14:15: Συνεδρία II:  Η πρόσφατη κρίση και εξελίξεις στον τομέα της 

ναυτιλίας, της λιμενικής βιομηχανίας και της εφοδιαστικής αλυσίδας: προκλήσεις 

και ευκαιρίες για νέες προοπτικές 

Τη συνεδρία θα απασχολήσουν οι αρνητικές επιπτώσεις της πανδημίας της covid-19 

στους τομείς της ναυτιλίας, της εφοδιαστικής αλυσίδας και της λιμενικής βιομηχανίας 

και η επίδρασή τους στο διεθνές εμπόριο. Οι νέες προκλήσεις αναμένεται να 

επιταχύνουν την επιβολή νέων κανόνων και λύσεων φιλικών προς το περιβάλλον στη 

ναυτιλιακή βιομηχανία και θα τονώσουν τις περιφερειακές ελληνο-αραβικές εμπορικές 

σχέσεις. 

  



 

 

14:30 – 15:45: Συνεδρία III: Κατασκευές και έργα υποδομών στον αραβικό κόσμο και 

οι δυνατότητες για συνεργασία με την ελληνική πλευρά 

Οι κλάδοι των κατασκευών και υποδομών αποτελούσαν πάντοτε δύο από τους 

βασικούς πυλώνες των αραβικών οικονομιών ενώ, η φουτουριστική και, πλέον, 

βιώσιμη αρχιτεκτονική γνωρίζουν μεγάλη άνθηση στον αραβικό κόσμο. Η ελληνική και 

η αραβική πλευρά διαθέτουν μεγάλες προοπτικές για αλληλεπίδραση στους εν λόγω 

τομείς και η συνεδρία αυτή μπορεί να αποτελέσει μία ουσιαστική πλατφόρμα 

ανταλλαγής ιδεών και εμπειριών για ένα πιο παραγωγικό και κερδοφόρο μέλλον.  

 

ΤΕΤΑΡΤΗ, 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 

10:30 – 11:45: Συνεδρία IV: Μεταφορά τεχνολογίας στην αγροκαλλιέργεια και την 

βιομηχανία επεξεργασίας τροφίμων, με έμφαση στις μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις 

Η Ελλάδα και γνωστή για τα θετικά βήματα προόδου που έχει κάνει στην βιομηχανία 

επεξεργασίας τροφίμων. Από την άλλη πλευρά, οι αραβικές χώρες δίνουν μεγάλη 

βαρύτητα στο ζήτημα της επισιτιστικής ασφάλειας και των γεωργικών 

μεταρρυθμίσεων. Τη συνεδρία θα απασχολήσει το θέμα της ανταλλαγής τεχνολογίας 

και τεχνογνωσίας για μία βιώσιμη συνεργασία με αμοιβαίο κέρδος. 

 

12:00 – 13:15: Συνεδρία V:  Τουρισμός και επενδύσεις στον τομέα ακινήτων: 

δυνατότητες για στενότερη συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και αραβικού κόσμου  

Η Ελλάδα διαθέτει μία πληθώρα από δημοφιλή τουριστικά αξιοθέατα και όμορφους 

προορισμούς που προσελκύουν εκατομμύρια επισκεπτών κάθε χρόνο. Παρομοίως, οι 

αραβικές χώρες διαθέτουν σημαντικά ιστορικά μνημεία και τουριστικά θέλγητρα που 

δεν έχουν ακόμη αξιοποιηθεί πλήρως. Και οι δύο πλευρές προσφέρουν κίνητρα για 

επενδύσεις στον κτηματομεσιτικό τομέα. Τα θέματα αυτά θα απασχολήσουν υψηλά 

ιστάμενους αξιωματούχους και ειδήμονες στους εν θέματι τομείς. 

 

14:00 – 16:30: 3η Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης «Meet the Arab Ambassadors»  

Πρόκειται για την τρίτη, ετήσια, ανοιχτή συζήτηση των Ελλήνων επιχειρηματιών με τους 

Άραβες Πρέσβεις που είναι διαπιστευμένοι στην Ελλάδα, σε μία προσπάθεια 

διερεύνησης της παράδοσης, της κουλτούρας και του κλίματος του επιχειρείν στον 

αραβικό κόσμο, αγγίζοντας, επίσης, τα επενδυτικά κίνητρα που προσφέρονται εκεί. 
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Διοργάνωση: Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο Εμπορίου & Ανάπτυξης 
                                                    www.arabhellenicchamber.gr  

http://www.arabhellenicchamber.gr/

