
 

3ο Ιρακινο-Ευρωπαϊκό Φόρουμ Επιχειρηματικότητας & Επενδύσεων 

 «Ιράκ και Ευρώπη: Προς μία Νέα Εποχή» 

Αθήνα, 11-12 Ιουλίου 2018 

Υπό την αιγίδα 

 

 

 

 

 

 

 

Εταίρος και Κύριος Χορηγός: 

 

 

 

Με συνεισφορά και στήριξη:  

 

 

Γενική Επισκόπηση 

Βασιζόμενοι στην επιτυχία των δύο προηγούμενων εκδηλώσεων, το Αραβο-Ελληνικό 
Επιμελητήριο Εμπορίου και Αναπτύξεως διοργανώνει το «3ο Ετήσιο Ιρακινο-Ευρωπαϊκό 
Φόρουμ Επιχειρηματικότητας και Επενδύσεων» στις 11-12 Ιουλίου 2018 στην Αθήνα, Ελλάδα, 
σε συνεργασία με το Εμπορικό Επιμελητήριο της Βαγδάτης.  

Τα πρόσφατα επιτεύγματα του Ιράκ, η νίκη επί της τρομοκρατίας και οι θετικές πολιτικές 
εξελίξεις έχουν καταφέρει να ενισχύσουν το κύρος του Ιράκ διεθνώς και να ανοίξουν το δρόμο 
προς μία νέα εποχή, αυτή της ανοικοδόμησής του. Πολλές χώρες, μαζί με περιφερειακούς και 
διεθνείς οργανισμούς, έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για συμμετοχή στο τεράστιο, αυτό, έργο 
ενώ, ο ιρακινός ιδιωτικός τομέας, εκπροσωπούμενος από την Ένωση Επιμελητηρίων Εμπορίου 
και Βιομηχανίας του Ιράκ, διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στην προσέλκυση διεθνών εταιρειών, 
με σκοπό να εισέλθουν σε συνεργασία με τους Ιρακινούς ομολόγους τους. Το εν θέματι Φόρουμ 
θα δώσει έμφαση στον ηγετικό ρόλο του Εμπορικού Επιμελητηρίου της Βαγδάτης και την 
αναζήτηση επιχειρηματικών συνεργασιών μεταξύ του ιρακινού ιδιωτικού τομέα με τους 
Ευρωπαίους εταίρους.  

Τα θέματα και οι συζητήσεις του Φόρουμ θα έχουν άμεση σχέση με την ανοικοδόμηση του Ιράκ 
και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών του, του πετροχημικού και αγροτικού τομέα, ενώ θα 
υπάρξει συνεδρία σχετικά με τη νεοφυή επιχειρηματικότητα και την διά βίου μάθηση. Θα 
ακολουθήσουν συναντήσεις Β2Β σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς. 

 
Τόπος διεξαγωγής: Ξενοδοχείο Athenaeum InterContinental (5 αστέρων) 



 

 
Γλώσσες Εργασίας: Ελληνικά, Αραβικά και Αγγλικά (με ταυτόχρονη διερμηνεία) 
 

Επίπεδο Συμμετοχής 

Υπουργοί, Κρατικοί Αξιωματούχοι από το Ιράκ και την Ελλάδα, Ιρακινοί και Έλληνες 
επιχειρηματίες και, καθώς και εκπροσώπηση ευρωπαϊκών εταιρειών.  
 
B2B συναντήσεις 

Οι συναντήσεις B2B θα καλύψουν όλους τους επιχειρηματικούς τομείς. Ακολουθεί ενδεικτική 
λίστα: Μηχανική, Κατασκευές, Δομικά Υλικά / Βιομηχανία Πετρελαίου & Υπηρεσίες / Ενέργεια, 
Ηλεκτρικά προϊόντα / Γεωργία, Βιομηχανία Επεξεργασίας Τροφίμων / Φαρμακευτικά προϊόντα, 
Καλλυντικά / Αγορά Ακινήτων, Τουρισμός / Ναυτιλία, Μεταφορές, Εφοδιαστική Αλυσίδα 
(Logistics) / Τηλεπικοινωνίες, Τεχνολογία της Πληροφορίας / Προϊόντα & Συστήματα Ασφαλείας 
/ Κλωστοϋφαντουργία, Ένδυση, Κοσμήματα, Αξεσουάρ 

 

Προσωρινό Πρόγραμμα 

Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2018 

20:00 Άφιξη και Ποτό Καλωσορίσματος 
20:30 Τελετή Έναρξης 
21:00 Κοκτέιλ 
 
Πέμπτη, 12 Ιουλίου 2018 

08:30 Εγγραφή και Καφές 
09:30 1η Συνεδρία «Σχέδια και Έργα για την Ανοικοδόμηση του Ιράκ» 
10:45 Παρουσίαση των Ιρακινών επιχειρηματιών και των τομέων δραστηριοποίησής τους 
11:15 Διάλειμμα για καφέ και Δικτύωση 
11:45 2η Συνεδρία «Ανανεώσιμη Ενέργεια & Βιομηχανία Πετροχημικών» 
13:00 3η Συνεδρία «Αγροδιατροφική Βιομηχανία» 
14:15 Ελαφρύ γεύμα και Δικτύωση 
15:00 4η Συνεδρία «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα & Διά Βίου Μάθηση» 
16:00 Διάλειμμα για καφέ και Δικτύωση 
16:30 Επιχειρηματικές Συναντήσεις B2B σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς 
19:00 Ολοκλήρωση των εργασιών του Φόρουμ 
 
Παρασκευή, 13 Ιουλίου 2018 

• Συνέχιση των επιχειρηματικών συναντήσεων, κατόπιν απευθείας συνεννόησης μεταξύ των 
συμμετεχόντων επιχειρηματιών. 

• Επισκέψεις σε εργοστάσια και εγκαταστάσεις για ενδιαφερόμενους από τις ιρακινές ή 
ευρωπαϊκές αποστολές, που θα κανονιστούν από το Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο κατά 
παραγγελία. 

• Ξενάγηση Ιρακινών και Ευρωπαίων συμμετεχόντων στα αξιοθέατα της Αθήνας και το 
Μουσείο της Ακρόπολης ή ημερήσια εκδρομή σε τρία ελληνικά νησιά (Ύδρα, Πόρο και 
Αίγινα), κατόπιν απευθείας συνεννόησης με το ταξιδιωτικό γραφείο MIDEAST TRAVEL 
WORLDWIDE, τον χορηγό μας για θέματα Hospitality Desk.  



 

 

 

Με τη στήριξη της:  

 

 

 

 

& των Μεικτών Αραβο-Ευρωπαϊκών Επιμελητηρίων: 
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Hospitality Desk 

 

 


