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Υπό την Αιγίδα  

 
 

 
 
 
 
 
 
Σύντομη Εισαγωγή 

Ιστορικά, οι σχέσεις της Ελλάδας με τις πέντε, εν θέματι, αραβικές χώρες του Μασρίκ (Ιράκ, 

Ιορδανία, Λίβανος, Παλαιστίνη και Συρία), έχουν αντισταθεί σε περιστασιακές περιόδους 

αναταράξεων και έχουν επιδείξει άψογη συνεργασία στα πεδία της επιστήμης, της 

μετάφρασης και μεταφοράς γνώσεων. Στη σύγχρονη εποχή, οι σχέσεις αυτές έχουν επεκταθεί 

στην ανταλλαγή απόψεων και ιδεών επί περιφερειακών και διεθνών ζητημάτων, 

περικλείοντας, ταυτόχρονα, εκτεταμένες εμπορικές συναλλαγές που έχουν ως αποτέλεσμα 

αυξημένες επενδυτικές ροές. 

Οι πρόσφατες θετικές περιφερειακές εξελίξεις υποδηλώνουν περαιτέρω συνεργασία σε 

ποικίλους πολιτικούς και οικονομικούς τομείς. Εν όψει αυτών των ευνοϊκών περιφερειακών 

αλλαγών, το Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο διοργανώνει την Επιχειρηματική Συνάντηση 

«Ελλάδα & 5 αραβικές Χώρες του Μασρίκ», στην Αθήνα, στις 23 & 24 Μαρτίου 2022. Η εν 

λόγω εκδήλωση αποσκοπεί στην ενίσχυση των διαύλων επικοινωνίας μεταξύ των 

επιχειρηματιών των πέντε αυτών αραβικών χωρών και των Ελλήνων ομολόγων τους, 

φιλοδοξώντας στην αύξηση του εμπορικού ισοζυγίου και των επενδυτικών ροών, καθώς 

πιστεύουμε ακράδαντα ότι όλες οι πλευρές διαθέτουν τους απαραίτητους πόρους και τη 

δυναμική για την ενίσχυση της συνεργασίας σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς. 

 

Παρακολούθηση και συμμετοχή 
Αναμένουμε πως αρκετοί Υπουργοί και υψηλόβαθμοι Κυβερνητικοί αξιωματούχοι, καθώς και 

υψηλού κύρους επιχειρηματίες από την Ελλάδα και τις πέντε αραβικές χώρες του Μασρίκ θα 

συμμετάσχουν στην εκδήλωση. Ιδιαίτερη έμφαση στο πρόγραμμα θα δοθεί στις απευθείας 

συναντήσεις Β2Β μεταξύ των δύο πλευρών σε όλους τους εμπορικούς τομείς. 
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Σε συντονισμό με 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ημερομηνίες εκδήλωσης 

23 - 24 Μαρτίου 2022  

 

Χώρος διεξαγωγής 

Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθηνών  

 

Η εκδήλωση είναι δίγλωσση 

Ελληνικά και αραβικά (με ταυτόχρονη διερμηνεία) 

 

Άξονες και Τομείς Εστίασης 

 Οι προσπάθειες ανοικοδόμησης στον αραβικό κόσμο, ο εκσυγχρονισμός των υποδομών 

και συναφείς βιομηχανίες και υπηρεσίες 

 Εναλλακτική και βιώσιμη ενέργειας, η συμβολή της στο καθαρό περιβάλλον, οι εμπειρίες 

των δύο πλευρών και οι προοπτικές για στενότερη συνεργασία  

 Αγριοδιατροφική βιομηχανία, επισιτιστική ασφάλεια και συναφείς βιομηχανίες και 

υπηρεσίες. Η εμπειρία της Ελλάδας και πιθανή συνεργασία στην αναβίωση μικρο-

μεσαίων βιομηχανιών στις χώρες του Βόρειου Μασρίκ 
 Η εμπειρία της Ελλάδας και των χωρών του Μασρίκ στην φαρμακευτική βιομηχανία, 

περιοχές ανάπτυξης αυτών των εμπειριών και ενίσχυσης συνεργασιών στον εν λόγω 

τομέα  
 Η Ελλάδα και ο αραβικός κόσμος έχουν κοινούς παρονομαστές όσον αφορά την 

προσέλκυση τουρισμού, εξαιτίας του κύρους τους και των ιστορικών και όμορφων 

αξιοθέατων που προσελκύουν τουρίστες από ολόκληρο τον κόσμο. Οι δύο πλευρές 

έχουν από κοινού ενδιαφέρον στην επένδυση σε αυτόν αλλά και στον τομέα των 

ακινήτων, γεγονός που διευκολύνει την συνεργασία στους εν λόγω κλάδους.   
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 
Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2022 

09:30 – 10:15  Εγγραφές  

10:15 – 11:00 Τελετή έναρξης 

11:00 – 12:30 Συνεδρία 1: Οι προσπάθειες ανοικοδόμησης και εκσυγχρονισμού των 

υποδομών στον αραβικό κόσμο προσφέρουν αμέτρητες επιχειρηματικές 

ευκαιρίες σε Έλληνες και Άραβες να εισέλθουν σε επιχειρηματικές 

συνεργασίες. Η συνεδρία θα εξετάσει τα σχέδια ανοικοδόμησης και έργα 

υποδομών από την αραβική σκοπιά αλλά και τις θετικές εξελίξεις από την 

ελληνική πλευρά.  

Κατόπιν της συνεδρίας, θα διεξαχθεί κλειστή συνάντηση μεταξύ 

επαγγελματιών των εν λόγω κλάδων και συναφών βιομηχανιών και 

υπηρεσιών (στα αγγλικά, αυτή τη φορά, για άμεση συνεννόηση των 

ενδιαφερόντων μερών). 

12:30 – 13:00 Διάλειμμα για δικτύωση 

13:00 – 14:30 Συνεδρία 2: Υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον για την εναλλακτική και 

βιώσιμη ενέργεια, εξαιτίας της καίριας συνεισφοράς της στο καθαρό 

περιβάλλον. Η Ελλάδα αποτελεί ιστορία επιτυχίας αναφορικά με το θέμα 

αυτό, ενώ οι χώρες του Μασρίκ θεωρούν πολύ σημαντική την ανάπτυξή τους 

σε αυτόν τον τομέα. Η συνεδρία θα παρουσιάσει αυτές τις εμπειρίες, καθώς 

και μέσα και τρόπους ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών.  

Κατόπιν της συνεδρίας, θα διεξαχθεί κλειστή συνάντηση μεταξύ 

επαγγελματιών των εν λόγω κλάδων και συναφών βιομηχανιών και 

υπηρεσιών (στα αγγλικά, αυτή τη φορά, για άμεση συνεννόηση των 

ενδιαφερόντων μερών). 

14:30 – 15:15 Διάλειμμα για ελαφρύ γεύμα & δικτύωση 

15:15– 16:45 Συνεδρία 3: Ο αγρο-διατροφικός τομέας και η επισιτιστική ασφάλεια 

αποτελούν πολύ σημαντικούς τομείς για κάθε χώρα και θεωρούνται, σε ένα 

ευρύτερο πλαίσιο, ζητήματα εθνικής κυριαρχίας. Οι αραβικές χώρες του 

Βόρειου Μασρίκ και η Ελλάδα αποδίδουν ύψιστη σημασία στον τομέα των 

τροφίμων, με τα παρακλάδια φυσικών και βιολογικών προϊόντων να 

θεωρούνται πηγές εισοδήματος που συνεισφέρουν στο ΑΕΠ των χωρών 

αυτών και στηρίζουν την δημιουργία θέσεων εργασίας. Την συνεδρία θα 

απασχολήσει το ζήτημα των τροφίμων, η επισιτιστική ασφάλεια και 

συναφείς τομείς, παράλληλα με την ελληνική εμπειρία στην 

υδατοκαλλιέργεια. 

Κατόπιν της συνεδρίας, θα διεξαχθεί κλειστή συνάντηση μεταξύ 

επαγγελματιών των εν λόγω κλάδων και συναφών βιομηχανιών και 

υπηρεσιών (στα αγγλικά, αυτή τη φορά, για άμεση συνεννόηση των 

ενδιαφερόντων μερών). 

16:45 Ολοκλήρωση εργασιών της πρώτης ημέρας  
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Πέμπτη, 24 Μαρτίου 2022 

09:30 - 10:00 Εγγραφές 

10:00 – 10:15 Εισαγωγή στο Πρόγραμμα της Ημέρας 

10:15 – 11:45 Συνεδρία 4: Η φαρμακοβιομηχανία αποτελεί ένα από τα βασικά πεδία 

αυξανόμενης σημασίας για τις οικονομίες των περισσοτέρων χωρών του 

κόσμου. Οι χώρες του Μασρίκ εναποθέτουν μεγάλη σημασία στον τομέα 

αυτόν ενώ η Ελλάδα, από την άλλη πλευρά, έχει αναπτύξει εμπειρία σε 

αυτήν την βιομηχανία. Η συνεδρία θα εξετάζει αυτές τις εμπειρίες και την 

δυνατότητα ανταλλαγής τεχνογνωσίας και αυξανόμενης συνεργασίας 

μεταξύ των δύο πλευρών στον φαρμακευτικό τομέα.  

Κατόπιν της συνεδρίας, θα διεξαχθεί κλειστή συνάντηση μεταξύ 

επαγγελματιών των εν λόγω κλάδων και συναφών βιομηχανιών και 

υπηρεσιών (στα αγγλικά, αυτή τη φορά, για άμεση συνεννόηση των 

ενδιαφερόντων μερών). 

11:45 – 13:15 Συνεδρία 5: Η Ελλάδα και κάθε μία από τις χώρες του Βόρειου Μασρίκ 

ενδιαφέρονται ολοένα και περισσότερο για τον τομέα του τουρισμού και τις 

επενδύσεις στον τομέα των ακινήτων, καθώς υπάρχουν πολλοί κοινοί 

παρονομαστές αλλά και ευκαιρίες ανάπτυξης των επιχειρηματικών σχέσεων 

σε αυτούς τους τομείς. Η Ελλάδα και οι αραβικές χώρες διαθέτουν 

αμέτρητες δυνατότητες για τουριστικές ανταλλαγές, επενδύσεις στον τομέα 

των ακινήτων και την ανάπτυξη υπηρεσιών στο εν λόγω πεδίο. 

Κατόπιν της συνεδρίας, θα διεξαχθεί κλειστή συνάντηση μεταξύ 

επαγγελματιών των εν λόγω κλάδων και συναφών βιομηχανιών και 

υπηρεσιών (στα αγγλικά, αυτή τη φορά, για άμεση συνεννόηση των 

ενδιαφερόντων μερών). 

13:15 – 14:00 Διάλειμμα για δικτύωση  

14:00 – 16:00 Συναντήσεις B2B μεταξύ των συμμετεχόντων σε όλους τους 

επιχειρηματικούς τομείς.  

 

 

Εσπερινό Πρόγραμμα 

19:00 Καλωσόρισμα προσκεκλημένων 

19:30 Κεντρικές ομιλίες 

20:00 Δείπνο 
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