
 

 

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
Παγκόσμια Έκθεση ΕΧPO DUBAI 2020: το μεγαλύτερο επενδυτικό και εμπορικό 

γεγονός του αραβικού κόσμου 
 

The Greek Journey to Expo Dubai 2020 starts 
 
 

Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2019 | Η Πρεσβεία των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων  στην 
Αθήνα, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Enterprise Greece, διοργάνωσαν  
εκδήλωση παρουσίασης της εθνικής συμμετοχής της Ελλάδας στην Παγκόσμια 
Έκθεση EXPO DUBAI 2020, την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2019. Η Εκδήλωση 
διοργανώθηκε στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της  "Εβδομάδας Ανεκτικότητας", 14-
20 Οκτωβρίου 2019, η οποία εντάσσεται στο "Έτος Ανεκτικότητας 2019" των 
Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. 
 
Οι κ. Khalid Sharaf, Director of International Business Engagement και ο κ. Adriano 
Konialidis, Director,  International Participants της EXPO DUBAI 2020 παρουσίασαν 
του στόχους της έκθεσης, τα κυριότερα στοιχεία της,  ανέλυσαν την οικονομική και 
πολιτιστική σημασία της για την ευρύτερη περιοχή και ενημέρωσαν τους 
συμμετέχοντες για τις  επιχειρηματικές ευκαιρίες που προκύπτουν από την 
διεξαγωγή της Παγκόσμιας Έκθεσης EXPO DUBAI 2020.  
 

Η Πρεσβεία των ΗΑΕ καλωσόρισε την ελληνική συμμετοχή στην Παγκόσμια Έκθεση 
EXPO  DUBAI 2020, η οποία σηματοδοτεί τη διεύρυνση της συνεργασίας των δύο 
χωρών και την επέκταση των διμερών τους εμπορικών σχέσεων. Ο Πρέσβης Α.Ε. κος 
Μ. Mohamed Meer ALRAEESI τόνισε ότι η Expo Dubai 2020 θα αποτελέσει για τους 
ενδιαφερόμενους μια πλατφόρμα προβολής των τεράστιων ευκαιριών που 
αναδύονται ειδικά στους τομείς της κινητικότητας και της βιωσιμότητας, και κάλεσε 
την ελληνική επιχειρηματικότητα να συμμετάσχει ενεργά στο παγκόσμιο αυτό 
γεγονός καθώς η έκθεση αποτελεί ένα βήμα ανάδειξης των επιτευγμάτων μιας 
χώρας. 

Ο Αναπληρωτής Γενικός Επίτροπος της EXPO DUBAI 2020, κ. Γεώργιος Φιλιόπουλος, 
Διευθύνων Σύμβουλος του Enterprise Greece, επεσήμανε, πως «στο εθνικό 
περίπτερο, προβάλλονται 7 δυναμικοί πυλώνες της Ελληνικής οικονομίας: Το 
ανθρώπινο δυναμικό, Η Ναυτιλία & η Εφοδιαστική Αλυσίδα, η Ενέργεια, ο 
Τουρισμός & ο Πολιτισμός, ο Αγροδιατροφικός Τομέας, η Φαρμακοβιομηχανία και η 
Τεχνολογία, οι οποίοι συνιστούν και κάποια εκ των συγκριτικών της 
πλεονεκτημάτων».  
 
Το ελληνικό περίπτερο  παρουσιάστηκε  από τον κο Κώστα Δημητρό, Area Director 
Middle East SALFO SA η οποία έχει αναλάβει και τον σχεδιασμό του.  Το κεντρικό 
μήνυμα της εθνικής συμμετοχής είναι: «Η σύγχρονη Ελλάδα δείχνει το δρόμο προς 
την καινοτομία, δείχνει το δρόμο προς το μέλλον.»  

 



 

 

Η εκδήλωση διοργανώθηκε  στο πλαίσιο  των εκδηλώσεων της  "Εβδομάδας 
Ανεκτικότητας", 14-20 Οκτωβρίου 2019,  η οποία εντάσσεται στο "Έτος 
Ανεκτικότητας 2019" των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. 
 
Σημειώνεται ότι η Εxpo Dubai 2020, θα διεξαχθεί από  τις 20 Οκτωβρίου 2020 μέχρι 
τις 10 Απριλίου 2021, με θέμα  Connecting Minds, Creating the future”.  Το κύριο 
μήνυμα της έκθεσης αφορά στην προαγωγής των ιδεών της δίκαιης και βιώσιμης 
ανάπτυξης και της ελευθερίας κινήσεων ιδεών, αγαθών και ανθρώπων. Τα τρία 
υποθέματα της αφορούν σε α) Ευκαιρία, β)  Κινητικότητα και γ)  Βιωσιμότητα. Η 
ΕΧPO DUBAI 2020 αποτελεί το μεγαλύτερο γεγονός που έχει διοργανωθεί στον 
Αραβικό κόσμο μέχρι σήμερα και στοχεύει στην σύσταση μιας  παγκόσμιας 
πλατφόρμας για επενδύσεις, συμφωνίες και διεθνείς συνεργασίες. Στην έκθεση θα  
συμμετέχουν  192 χώρες και αναμένεται να ξεναγηθούν στα περίπτερα των 
αποστολών  τουλάχιστον  25 εκατομμύρια επισκέπτες.  
 
Οι στόχοι της ελληνικής συμμετοχής, εστιάζουν στην:  
 

1. Ανάδειξη της εικόνας της σημερινής Ελλάδας.  
2. Προβολή των τομέων της σύγχρονης οικονομικής, πολιτισμικής, 

παραγωγικής Ελλάδας που συνδέονται με το κεντρικό θέμα της Έκθεσης και 
που μπορούν να δημιουργήσουν πρότυπα ανάπτυξης συνεργασιών 
οικονομικού ενδιαφέροντος / προώθησης εξαγωγών / προσέλκυσης 
επενδύσεων.  

3. Επικοινωνία με ευρηματικό τρόπο των ιδεών της δίκαιης και βιώσιμης 
ανάπτυξης, της ελευθερίας κινήσεων ιδεών, αγαθών και ανθρώπων και τον 
σεβασμό στο περιβάλλον.  

 
Η αντιστροφή μέτρηση για την Ελληνική παρουσία στην EXPO DUBAI 2020 άρχισε.  
 
GREECE PAVES THE WAY 
 
 
 

Enterprise Greece 

Ο Οργανισμός Enterprise Greece (Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού 
Εμπορίου Α.Ε.) είναι ο αρμόδιος εθνικός φορέας, υπό την εποπτεία του Υπουργείου 
Εξωτερικών, για την προσέλκυση επενδύσεων στην Ελλάδα και την προώθηση των 
εξαγωγών, με στόχο να προβάλλει τη χώρα ως ελκυστικό επενδυτικό προορισμό και 
να προωθεί τα ανταγωνιστικά εξαγωγικά προϊόντα και υπηρεσίες της Ελλάδας. 

Περισσότερες Πληροφορίες για συντάκτες: ENTERPRISE GREECE | 210 3355747, 
a.maniatakou@eg.gov.gr 
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