
 

Tel.: +30-210-6711210, +30-210-6726882, +30-210-6773428 • Fax.: +30-210-6746577 

E-mail: chamber@arabgreekchamber.gr • www.arabhellenicchamber.gr 

 

  
 

 

Γενική Επισκόπηση: 

Σε συνέχεια της επιτυχίας των δύο προηγούμενων Workshops τον Μάρτιο του 2017 και 

2018 αντιστοίχως, και βασιζόμενοι στην συντριπτική παρουσία και θετική ανταπόκριση των 

εταιριών – μελών μας και την ελληνική επιχειρηματική κοινότητα εν γένει, βρισκόμαστε 

στην ευχάριστη θέση να ανακοινώνουμε τη διοργάνωση της 3ης Ημερίδας «Επιχειρείν στον 

Αραβικό Κόσμο». Η εν λόγω Ημερίδα θα διερευνήσει το επιχειρηματικό περιβάλλον και τις 

ευκαιρίες που διατίθενται στον αραβικό κόσμο, τις σχετικές νομοθεσίες και διαδικασίες για 

την εγκαθίδρυση εταιρειών και δημιουργία κοινοπραξιών, ενώ θα παρουσιάσει τις άφθονες 

επενδυτικές ευκαιρίες που προσφέρονται στην περιοχή.  

Το Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο δίνει έμφαση στον ρόλο και τους αντικειμενικούς 

σκοπούς της μεταφοράς ελληνικής τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στον αραβικό κόσμο, και 

την θεωρεί ως μία από τις προτεραιότητές του λόγω της σημαντικότητας και των ευκαιριών 

που προσφέρει για βιώσιμες επιχειρηματικές σχέσεις μεταξύ των δύο πλευρών. 

Μεταξύ των ομιλητών της Ημερίδας θα είναι Άραβες Πρέσβεις διαπιστευμένοι στην 

Ελλάδα, ειδήμονες σε θέματα παραδόσεων και κουλτούρας του επιχειρείν στον αραβικό 

κόσμο, καθώς και Σύμβουλοι Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων διαπιστευμένοι στις 

ελληνικές πρεσβείες στον αραβικό κόσμο. Φέτος, η Ημερίδα θα περιλαμβάνει ευρύτερη 

συμμετοχή από τις αραβικές χώρες, γεγονός που θα προσφέρει την ευκαιρία στους Έλληνες 

επιχειρηματίες να έλθουν σε επαφή και να κάνουν κατ’ ιδίαν επιχειρηματικές συναντήσεις 

με τους Άραβες ομολόγους τους και τους Έλληνες Εμπορικούς Ακολούθους. Οι 

επιχειρηματικές, αυτές, συναντήσεις, θα καλύψουν όλους τους επιχειρηματικούς τομείς.  

 

Ημερομηνία και Τόπος Διεξαγωγής:  

Πέμπτη, 21 Μαρτίου 2019, Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθηνών 

 

Αραβική και Ελληνική Συμμετοχή: 

Μεταξύ των συμμετεχόντων και παρευρισκομένων στην εκδήλωσή μας θα είναι Άραβες 

Πρέσβεις διαπιστευμένοι στην Ελλάδα, ο Καθ. Γ. Κατρούγκαλος, Αναπληρωτής Υπουργός 

Εξωτερικών της Ελλάδας (TBC), Έλληνες Σύμβουλοι Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων 

διαπιστευμένοι στον αραβικό κόσμο, μέλη μας και άλλες ελληνικές εταιρείες, καθώς και 

αραβικές επιχειρηματικές αποστολές από την πλειονότητα των αραβικών χωρών.  
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Σημεία εστίασης ενδιαφέροντος: 

1. Αραβικές παραδόσεις και κουλτούρα του επιχειρείν  

2. Επενδυτικές νομοθεσίες, κανονισμοί και ευκαιρίες 

3. Διαδικασίες για την ίδρυση εταιρειών στον αραβικό κόσμο  

4. Συστάσεις των βέλτιστων τομέων για μεταφορά ελληνικής τεχνολογίας και 

τεχνογνωσίας στον αραβικό κόσμο 

 

Έκδοση με αφορμή την Ημερίδα:  

Ειδική έκδοση του Members’ Activities Newsletter (MAN) 

 

Προσωρινό πρόγραμμα: Πέμπτη, 21 Μαρτίου 2019 

 

08:30 – 09:30 Εγγραφή και καφές 

09:30 – 10:00 Έναρξη και Ομιλίες καλωσορίσματος 

10:00 – 11:15 1η Συνεδρία: Εισαγωγές από Άραβες Πρέσβεις αναφορικά με τις 

παραδόσεις και την κουλτούρα του επιχειρείν, και παρουσίαση των 

επενδυτικών ευκαιριών στον αραβικό κόσμο  

11:15 – 12:30 2η Συνεδρία: Παρουσίαση από Έλληνες Συμβούλους Οικονομικών και 

Εμπορικών Υποθέσεων των βέλτιστων τομέων για επενδύσεις, κοινοπραξίες 

και τις σχετικές διαδικασίες και νομοθεσίες για την ίδρυση εταιριών  

12:30 – 13:00 Διάλειμμα για καφέ και δικτύωση  

13:00 – 13:15 Παρουσίαση των αραβικών επιχειρηματικών αποστολών αναφορικά με 

τους τομείς που θα καλυφθούν κατά τις συναντήσεις B2B  

13:15 – 15:15 Κατ’ ιδίαν συναντήσεις B2B  

15:15 – 16:00 Ελαφρύ γεύμα και δικτύωση 

16:00 Ολοκλήρωση εργασιών της 3ης Ημερίδας «Επιχειρείν στον Αραβικό κόσμο» 

 

 

 

  


