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«Ελλάδα & Αραβικός Κόσμος: Σύσφιξη Δεσμών» 

Υπό την Αιγίδα: 

        

 

          

 
 
 
 
 
 
   
Ειδική Συνεισφορά και Υποστήριξη: 

 
                            

 

 

 
 
 

 
Εισαγωγή 
Κατά τη διάρκεια των ετών, το Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο έχει καταφέρει να οδηγήσει στην 

επιτυχία τόσο τα Φόρουμ όσο και άλλες εκδηλώσεις του οι οποίες, με ενδελεχή οργάνωση και 

προσεκτική επιλογή θεμάτων και παρουσιάσεων, προσελκύουν συμμετέχοντες από διάφορους 

τομείς. Ελπίζουμε πως το φετινό «11ο Αραβο-Ελληνικό Οικονομικό Φόρουμ» που θα λάβει χώρα 

στις 25-26 Οκτωβρίου 2022 στην Αθήνα, Ελλάδα, θα προσδώσει ακόμη μία φορά θετικό πρόσημο 

στο έργο του Αραβο-Ελληνικού Επιμελητηρίου.  

Για τον σκοπό αυτό και μεταξύ άλλων, έχουμε σχεδιάσει ένα εντατικό πρόγραμμα με τομείς και 

θέματα που άπτονται του ενδιαφέροντος Ελλήνων και Αράβων επιχειρηματιών, καθώς και 

προσεκτικά επιλεγμένων ομιλητών, ειδημόνων στα πεδία δράσης τους, και από τις δύο πλευρές. Το 

φετινό πρόγραμμα θα περιλαμβάνει ακόμη τη 2η επιχειρηματική συνάντηση «Ελλάδα και Χώρες 

του GCC» καθώς και την 4η Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης «Meet the Arab Ambassadors». Την 

κάθε συνεδρία θα ακολουθήσουν συναντήσεις κεκλεισμένων των θυρών μεταξύ των 

ενδιαφερομένων επιχειρηματιών για εντατική δικτύωση και κατ’ ιδίαν συναντήσεις. Αναμένεται ότι 

το εν θέματι Φόρουμ θα συμβάλει στο άνοιγμα νέων διαύλων επικοινωνίας μεταξύ Ελλήνων 
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επιχειρηματιών και Αράβων ομόλογών τους, με σκοπό την άνοδο του εμπορικού ισοζυγίου και την 

ενίσχυση των αμοιβαίων επενδυτικών ροών.  

 

Τόπος Διεξαγωγής  
Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθηνών (5*) https://divanicaravelhotel.com  

Γλώσσες του Φόρουμ 

Ελληνικά και αραβικά (ταυτόχρονη διερμηνεία) 

 
Συνοδευτικά Έντυπα 

• Ειδική έκδοση του περιοδικού ΜΑΝ του Αραβο-Ελληνικού Επιμελητηρίου  

• Έκδοση αναφορικά με το κράτος του Κατάρ και το Παγκόσμιο Κύπελλο  

 
 

Προσωρινό Πρόγραμμα 

Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2022 

09:00-09:45 Εγγραφές  

09:45-10:30 Τελετή Έναρξης 

 

2η Επιχειρηματική Συνάντηση 

«Ελλάδα και Χώρες Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου» 

 

10:30 -12:30 Συνεδρία Α 

Οι σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και χωρών του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου περνούν μία 

περίοδο σημαντικών θετικών εξελίξεων σε όλα τα επίπεδα. Η συνεδρία αυτή εξετάζει τις προοπτικές 

όσον αφορά τις αμοιβαίες επενδυτικές ροές σε συγκεκριμένους τομείς και περιοχές για την άνοδο 

του εμπορικού ισοζυγίου μεταξύ των δύο πλευρών. Θα υπάρχουν παρουσιάσεις των οικονομικών 

οραμάτων των χωρών του Κόλπου και των δυνατοτήτων να δραστηριοποιηθεί η ελληνική πλευρά 

στα διάφορα αυτά έργα.  

12:30 -13:00 Διάλειμμα για Δικτύωση 

13:00 -14:00 Συνεδρία B 

Οι εμπειρίες των δύο πλευρών στη βιομηχανία επεξεργασίας τροφίμων, οι ανάγκες μεταφοράς 

τεχνολογίας και τεχνογνωσίας και οι δυνατότητες για συνεργασία και κοινοπραξίες.  

14:00-14:45 Ελαφρύ Γεύμα και Διάλειμμα για Δικτύωση 

  

https://divanicaravelhotel.com/


                                                                           

3 

 

Έναρξη Προγράμματος 

11ου Αραβο-Ελληνικού Οικονομικού Φόρουμ  
 

14:45-15:45 1η Συνεδρία του Φόρουμ: Τουρισμός και Επενδύσεις σε Ακίνητα σε Ελλάδα και 
Αραβικό Κόσμο 

Η συνεδρία θα διερευνήσει τους κατάλληλους τομείς για την αύξηση των αμοιβαίων τουριστικών 
ροών μεταξύ των δύο πλευρών, την ανταλλαγή ιδεών και τεχνογνωσίας και τις επενδυτικές 
ευκαιρίες στα ακίνητα και στις τουριστικές δομές σε Ελλάδα και αραβικό κόσμο.  

Τη συνεδρία θα ακολουθήσουν αποκλειστικές συναντήσεις δικτύωσης μεταξύ επιχειρηματιών και 

ειδημόνων στους εν θέματι τομείς.  

 

Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2022 

09:00-09:30  Εγγραφές  

09:30-10:00 Παρουσίαση προγράμματος δεύτερης ημέρας του Φόρουμ  

10:00-11:15 2η Συνεδρία του Φόρουμ: Ηλεκτρισμός και εναλλακτικές πηγές ενέργειας για ένα 
βιώσιμο μέλλον 

Ενεργειακή κρίση και εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Πρόσφατες εξελίξεις και έργα μεταξύ της 
Ελλάδας και αραβικών χωρών στο εν λόγω πεδίο. 

Τη συνεδρία θα ακολουθήσουν αποκλειστικές συναντήσεις δικτύωσης μεταξύ επιχειρηματιών και 

ειδημόνων στους εν θέματι τομείς.  

11:15-11:45 Διάλειμμα για Δικτύωση 

11:45-13:00 3η Συνεδρία του Φόρουμ: Αρχιτεκτονική, Κατασκευές και Δομικά Υλικά 

Ειδική εισαγωγή στην αρχιτεκτονική και πολιτιστική κληρονομιά της αξιόλογης Zaha Hadid, την 
οποία θα ακολουθήσει μία επισκόπηση των ευκαιριών στις κατασκευές και τις υποδομές στον 
αραβικό κόσμο, καθώς και των θετικών βημάτων της Ελλάδας στον τομέα των δομικών υλικών.  

Τη συνεδρία θα ακολουθήσουν αποκλειστικές συναντήσεις δικτύωσης μεταξύ επιχειρηματιών και 

ειδημόνων στους εν θέματι τομείς.  

13:00-14:15 4η Συνεδρία του Φόρουμ: Φαρμακοβιομηχανία 

Ελληνικές και αραβικές εμπειρίες και θετικά βήματα στον τομέα της φαρμακοβιομηχανίας και η 
δυνατότητα ανταλλαγής τεχνολογίας και τεχνογνωσίας μεταξύ των δύο πλευρών. 

Τη συνεδρία θα ακολουθήσουν αποκλειστικές συναντήσεις δικτύωσης μεταξύ επιχειρηματιών και 

ειδημόνων στους εν θέματι τομείς.  

14:15-15:00 Διάλειμμα, ελαφρύ γεύμα και δικτύωση μεταξύ των συμμετεχόντων  
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4η Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης 

"Meet the Arab Ambassadors"  
 

15:00-16:00 Πρώτο Μέρος της Συνεδρίας 

Ανοιχτή συνάντηση μεταξύ των Αράβων Πρεσβευτών, Προέδρων και εκπροσώπων ελληνικών 

εταιριών, για τη διερεύνηση της επιχειρηματικής κουλτούρας και του κλίματος στον αραβικό κόσμο, 

και διάφορες επενδυτικές και επιχειρηματικές ευκαιρίες.  

16:00-17:00 Δεύτερο Μέρος της Συνεδρίας 

17:00 -17:15 Διάλειμμα για Δικτύωση 

17:15-18:15 Τρίτο Μέρος της Συνεδρίας 

18:15  Ολοκλήρωση εργασιών του Φόρουμ 

 

Πρόγραμμα Δείπνου: 

20:00   Υποδοχή Καλεσμένων 

20:30   Εναρκτήριες Ομιλίες  

21:00   Παράθεση Δείπνου 
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Strategic Sponsors 

 

 

 

 

 

Gold Sponsors 

 

 

 

 

 

 

 

Silver Sponsors 

 

 

 

 

 

 

Bronze Sponsors 
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Supporters 

 

 

 
 

Communication Sponsors 

 


