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4ο Ιρακινο-Ευρωπαϊκό Φόρουμ Επιχειρηματικότητας & Επενδύσεων 

«Ιράκ και Ευρώπη: Εταίροι στην Ανάπτυξη» 
Αθήνα, 10-11 Ιουλίου, 2019 

Υπό την Αιγίδα  

 

 

 

 

 

 

 

Εταίρος & Βασικός Χορηγός: 

 

 

Γενική Επισκόπηση: 

Σε συντονισμό με το Εμπορικό Επιμελητήριο της Βαγδάτης, βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση 
να ανακοινώνουμε τη διεξαγωγή του «4ου Ιρακινο-Ευρωπαϊκού Φόρουμ Επιχειρηματικότητας 
& Επενδύσεων» στις 10-11 Ιουλίου 2019, στο ξενοδοχείο Divani Caravel Αθηνών. Το εν λόγω 
Φόρουμ αποτελεί πλέον παράδοση, ως αποτέλεσμα της επιτυχίας των τριών προηγούμενων 
εκδηλώσεων.  

Οι πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις στο Ιράκ υποδηλώνουν τις απαρχές μίας νέας εποχής 
σταθερότητας και μίας κατεύθυνσης που επικεντρώνεται στην κινητικότητα των πόρων της 
χώρας, με τη συμμετοχή περισσότερων από 85 χωρών, διεθνών χρηματοπιστωτικών θεσμών 
και μεγάλων επενδυτικών εταιριών, με σκοπό την ανοικοδόμηση του Ιράκ και τον 
εκσυγχρονισμό των υποδομών του. Ο ιδιωτικός τομέας του Ιράκ διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο 
σε αυτή τη διαδικασία, καταβάλλοντας τεράστιες προσπάθειες προς την αναζωογόνηση 
πολλών βιομηχανιών: ο αγροδιατροφικός τομέας, τα δομικά υλικά, η ενέργεια και τα σχετικά 
μηχανήματα και οι εξοπλισμοί είναι μονάχα ορισμένες από αυτές τις βιομηχανίες.  

Το Ιράκ παρουσιάζεται ως ένας όλο και πιο ελκυστικός επιχειρηματικός προορισμός σε όλη την 
περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής, προσφέροντας μοναδικές ευκαιρίες σε 
ευρωπαϊκές και ελληνικές επιχειρήσεις να χρησιμοποιήσουν τα πλεονεκτήματά τους στη 
μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας ώστε ξεκινήσουν διάλογο με τους Ιρακινούς 
ομολόγους τους και να εισέλθουν σε εποικοδομητικές και προσοδοφόρες επιχειρηματικές 
συνεργασίες μαζί τους. 

Τα σημεία εστίασης και τα θέματα του Φόρουμ αντανακλούν ζητήματα ενδιαφέροντος σχετικά 
με την ανάπτυξη του Ιράκ ενώ το ίδιο το Φόρουμ θα αποτελέσει μία ακόμη πλατφόρμα για τις 
ελληνικές και ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, για δικτύωση και διεξαγωγή συναντήσεων Β2Β με τους 
Ιρακινούς εκπροσώπους σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς. 
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Γλώσσες Εργασίας: Ελληνικά, Αραβικά και Αγγλικά (με ταυτόχρονη διερμηνεία) 
 

Επίπεδο Συμμετεχόντων: Υπουργοί και Κρατικοί Λειτουργοί από το Ιράκ και την Ελλάδα, 
Ιρακινοί επιχειρηματίες με παρόμοια εκπροσώπηση από την ελληνική πλευρά και τη 
συμμετοχή ευρωπαϊκών εταιριών. 
 
 

Πρόγραμμα: 
 

Τετάρτη, 10 Ιουλίου 2019 

19:30-21:00     Δεξίωση προς τιμήν της Ιρακινής επιχειρηματικής αποστολής 

 
 
Πέμπτη, 11 Ιουλίου 2019 

08:30 Εγγραφές Συνέδρων και Καφές 
09:30 Τελετή ‘Έναρξης 
10:15 Ιράκ και Ελλάδα, Επενδυτικές Προοπτικές και Κλίμα 
10:45 Διάλειμμα για καφέ και Δικτύωση 
11:00 1ο Πάνελ: «Αναγνωρίζοντας τον ρόλο του ευρωπαϊκού παράγοντα στα έργα 

ανοικοδόμησης και εκσυγχρονισμού των υποδομών του Ιράκ»  
12:00 2ο Πάνελ: «Το όραμα του ιρακινού ιδιωτικού τομέα για την αναζωογόνηση της 

ιρακινής βιομηχανίας» 
13:00 Σύντομη Επισκόπηση και παρουσίαση των επιχειρηματικών τομέων της ιρακινής 

αποστολής 
13:15 Ελαφρύ Γεύμα και Δικτύωση 
14:00 3ο Πάνελ: «Μεταφορά Τεχνολογίας και Τεχνογνωσίας στο Ιράκ, Πλεονεκτήματα 

και Βιωσιμότητα» 
15:00 Διάλειμμα για καφέ και Δικτύωση  
15:30-17:30   Συναντήσεις B2B σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς 
18:00 Ολοκλήρωση εργασιών του Φόρουμ 
 
 

Συναντήσεις B2B: 
Το Πρόγραμμα του Φόρουμ αφιερώνει επαρκή χρόνο για τις συναντήσεις B2B σε όλους τους 
επιχειρηματικούς τομείς, όπως είναι οι Κατασκευές και οι Υποδομές, τα Δομικά Υλικά, η 
Βιομηχανία Πετρελαίου και οι Υπηρεσίες της, οι Βιομηχανίες Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών 
Ειδών, τα Κτηματομεσιτικά, ο Αγροτο-διατροφικός τομέας, τα Φαρμακευτικά προϊόντα και τα 
Καλλυντικά, ο Τουρισμός, η Ναυτιλία και η Εφοδιαστική Αλυσίδα, οι Τηλεπικοινωνίες, η 
Τεχνολογία Πληροφορικής, τα Προϊόντα και Συστήματα Ασφαλείας, τα Υφάσματα, ο Ρουχισμός, 
καθώς και άλλοι τομείς σχετικοί με τους τομείς δραστηριότητας των συνέδρων. 
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Με την ευγενική υποστήριξη  
 

 
 
& των Αραβο-Ευρωπαϊκών Μεικτών Επιμελητηρίων: 
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