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ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

«Κοινά Οράματα"



ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Η διαδικτυακή επιχειρηματική συνάντηση της Ελλάδας με τα κράτη 
– μέλη του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (Μπαχρέιν, 
Κουβέιτ, Ομάν, Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά 
Εμιράτα), με θέμα «Κοινά Οράματα», θα πραγματοποιηθεί υπό το 
φως των θετικών γεωπολιτικών και περιφερειακών εξελίξεων στην 
Ελλάδα και τις εν λόγω αραβικές χώρες. Η χρονική στιγμή της 
εκδήλωσης λαμβάνει υπόψη τις ευνοϊκές ενδείξεις οικονομικής 
άνθησης στα κράτη αυτά, με βάση τα οράματα και τις εθνικές 
στρατηγικές τους που στόχο έχουν οικονομικές μεταρρυθμίσεις, 
την διαφοροποίηση των εισοδηματικών πόρων και τη δημιουργία 
κατάλληλου επενδυτικού κλίματος.

Το Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο διοργανώνει την εν θέματι 
διαδικτυακή εκδήλωση στις 15 & 16 Ιουνίου 2021, υπό την αιγίδα 
της Ένωσης Αραβικών Επιμελητηρίων και της Ομοσπονδίας των 
Επιμελητηρίων των Κρατών Μελών του Συμβουλίου Συνεργασίας 
του Κόλπου, σε συνεργασία με τα Επιμελητήρια και τις Ενώσεις 
τους, σε αυτές τις χώρες. Τα σημεία εστίασης και οι τομείς που θα 
συζητηθούν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα αντικατοπτρίζουν 
τα οράματα αυτών των χωρών και τις εθνικές τους στρατηγικές, 
καθώς και τους κοινούς παρονομαστές για συνεργασία μεταξύ 
αυτών και της Ελλάδας. 
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ΣΗΜΕΙΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΣ 
ΣΥΖΗΤΗΣΗ

➢ Παρουσίαση των εθνικών σχεδίων και οραμάτων των κρατών 
μελών του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου και της 
εθνικής στρατηγικής της Ελλάδας για οικονομικές 
μεταρρυθμίσεις

➢ Τομείς κατασκευών και έργων υποδομών, υπό το φως των 
εθνικών οραμάτων και τρόποι συνεργασίας μεταξύ των δύο 
πλευρών

➢ Διερεύνηση τομέων επιχειρηματικής δραστηριότητας 
αξιόλογοι για ανταλλαγή εμπειριών και μεταφοράς 
τεχνογνωσίας, ιδιαίτερα στις βιομηχανίες τροφίμου, 
φαρμάκου, ενέργειας και δομικών υλικών

➢ Ανταλλαγή εμπειριών στον τομέα του τουρισμού και 
παρουσίαση επενδυτικών ευκαιριών σε σχετικούς τομείς και 
υπηρεσίες

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Ανώτεροι κυβερνητικοί αξιωματούχοι από τις δύο 

πλευρές, Πρέσβεις των κρατών-μελών του Συμβουλίου 

Συνεργασίας του Κόλπου που βρίσκονται διαπιστευμένοι 

στην Ελλάδα, Διευθύνοντες εταιριών και οργανισμών, 

υψηλά ιστάμενοι επιχειρηματίες.

4

ΓΛΩΣΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Θα υπάρχει ζωντανή διαδικτυακή παρακολούθηση σε 

ελληνικά και αγγλικά (ταυτόχρονη διερμηνεία). Επίσης, η 

πλατφόρμα θα επιτρέψει στους συμμετέχοντες 

επιχειρηματίες να επικοινωνήσουν με τους ομολόγους 

τους μέσω βιντεο-κλήσεων ή ανταλλαγής μηνυμάτων 

(chatting) στην αγγλική γλώσσα. Η πλατφόρμα θα 

παραμείνει ανοιχτή κατά τη διάρκεια της διήμερης 

εκδήλωσης, ώστε να διευκολυνθεί η επικοινωνία των δύο 

πλευρών.



ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1Η ΗΜΕΡΑ
ΤΡΙΤΗ,
15 ΙΟΥΝΙΟΥ

09:45 Εγγραφή και περιήγηση στην πλατφόρμα

10:00 Τελετή έναρξης

10:30 Σύντομο διάλειμμα με παρουσίαση βίντεο για το 
Μπαχρέιν

10:45 Μπαχρέιν και Ελλάδα: Διερεύνηση τρόπων 
συνεργασίας σε τομείς που θα ενισχύσουν τις 
εμπορικές και επενδυτικές σχέσεις μεταξύ των δύο 
πλευρών

12:00 Σύντομο διάλειμμα με παρουσίαση βίντεο για το 
Κουβέιτ 

12:15 Κουβέιτ και Ελλάδα: Παρουσίαση του Οράματος 
Κουβέιτ 2035, της στρατηγικής της Ελλάδας για 
οικονομικές μεταρρυθμίσεις και τις δυνατότητες 
συνεργασίας των δύο χωρών υπό το φως αυτών των 
οραμάτων

13:30 Σύντομο διάλειμμα με παρουσίαση βίντεο για το 
Ομάν

13:45 Ομάν και Ελλάδα: Το Όραμα 2040 του Σουλτανάτου, με 
επίκεντρο τις ελεύθερες και βιομηχανικές ζώνες, τις 
δυνατότητες συνεργασίας και εταιρικών σχέσεων σε 
αυτούς τους τομείς, με μια ανασκόπηση της εμπειρίας 
της Ελλάδας στις βιομηχανίες τροφίμων και 
φαρμακευτικών προϊόντων και τη δυνατότητα μεταφοράς 
τεχνογνωσίας

15:00 Ολοκλήρωση εργασιών της πρώτης ημέρας 5



ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

2Η ΗΜΕΡΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ,
16 ΙΟΥΝΙΟΥ

09:45 Εγγραφή και περιήγηση στην πλατφόρμα

10:00 Εισαγωγικά σχόλια και παρουσίαση βίντεο για το Κατάρ

10:15 Κατάρ και Ελλάδα: Διερεύνηση τρόπων συνεργασίας σε 
λιμάνια, ελεύθερες ζώνες και στον τομέα της ενέργειας 

11:30 Σύντομο διάλειμμα με παρουσίαση βίντεο για την 
Σαουδική Αραβία

11:45 Σαουδική Αραβία και Ελλάδα: Το Όραμα 2030 του 
Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας και η ελληνική 
στρατηγική για οικονομικές μεταρρυθμίσεις, καθώς και 
κοινά χαρακτηριστικά και συντελεστές στους τομείς του 
εμπορίου, των επενδύσεων, των βιομηχανιών φαρμάκου 
και τροφίμου και μεταφορά τεχνολογίας για την 
ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας μεταξύ των δύο 
χωρών

13:00 Σύντομο διάλειμμα με παρουσίαση βίντεο για τα 
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

13:15 Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Ελλάδα: Η εμπειρία των 
ΗΑΕ στην οικονομική διαφοροποίηση και  παρουσίαση 
των τομέων που θα μπορούσαν να ενισχύσουν τη 
συνεργασία και τις εταιρικές σχέσεις μεταξύ των 
επιχειρηματιών και των δύο πλευρών, με έμφαση στον 
τομέα του τουρισμού και των ακινήτων

14:30 Δικτύωση μεταξύ των συμμετεχόντων επιχειρηματιών 
σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς μέσω βιντεο-
κλήσεων ή ανταλλαγής μηνυμάτων (chatting)

18:00 Ολοκλήρωση εργασιών διαδικτυακής επιχειρηματικής 
συνάντησης μεταξύ της Ελλάδας και των κρατών –
μελών του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου
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Silver Sponsors:

Bronze Sponsors:

Supporter:
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Communication Sponsor:

SPONSORS


