
 

 

     

Κυβερνητική ανακοίνωση περί 50 νέων αναπτυξιακών πρωτοβουλιών στα ΗΑΕ 
 

Πραγματοποιήθηκε στις 5/9 στο ξενοδοχείο Emirates Towers του Dubai εκδήλωση με την συμμετοχή 

Υπουργών και υψηλών αξιωματούχων της εμιρατινής Κυβέρνησης, κατά την οποία ανακοινώθηκε σειρά 50 

νέων κυβερνητικών πρωτοβουλιών και έργων που θα δώσουν ώθηση στην αναπτυξιακή προοπτική των ΗΑΕ. Η 

εν λόγω εκδήλωση αποτελεί την πρώτη από σειρά πέντε ανάλογων που θα λάβουν χώρα στο αμέσως προσεχές 

διάστημα και θα δώσουν στην δημοσιότητα πλήρεις λεπτομέρειες αναφορικά με τις σκοπούμενες νομοθετικές 

πρωτοβουλίες της εμιρατινής Κυβέρνησης, οικονομικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα, καθώς και 

συγκεκριμένα projects αναπτυξιακού χαρακτήρα. Την εκδήλωση άνοιξε ο Υπουργός με χαρτοφυλάκιο τα 

θέματα του Υπουργικού Συμβουλίου κ. Mohammad Al Gergawi, ενώ στους ομιλητές περιλαμβάνονταν, μεταξύ 

άλλων, ο Υπουργός Βιομηχανίας & Προηγμένης Τεχνολογίας Dr. Sultan Al Jaber, ο Υπουργός Οικονομίας κ. 

Abdulla bin Touq Al Marri, ο Υπουργός Επικρατείας για το Εξωτερικό Εμπόριο Dr. Thani Al Zeyoudi και ο 

Υπουργός Επικρατείας για την Τεχνητή Νοημοσύνη και την Ψηφιακή Οικονομία κ. Omar Al Olama. 

 

Η προώθηση των εν λόγω πρωτοβουλιών που αποσκοπούν στην περαιτέρω οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη 

των ΗΑΕ με την ευκαιρία της συμπλήρωσης φέτος τον Δεκέμβριο 50 ετών από την ίδρυση της Ομοσπονδίας, 

βασίζεται στις ακόλουθες βασικές κυβερνητικές προτεραιότητες και επιδιώξεις, όπως αυτές καταγράφηκαν 

στην διάρκεια της σημερινής εκδήλωσης: (α) ενίσχυση της ενότητας των Εμιράτων, οποία αποτελεί την ύψιστη 

προτεραιότητα, (β) δημιουργία της πλέον δυναμικής εθνικής οικονομίας σε παγκόσμιο επίπεδο, (γ) περαιτέρω 

βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος και προσέλκυση καταρτισμένου εργατικού δυναμικού από το 

εξωτερικό, (δ) ενίσχυση πολιτικών και οικονομικών σχέσεων με τις γειτονικές χώρες ως βασικό πυλώνα της 

εξωτερικής πολιτικής των ΗΑΕ, (ε) ενίσχυση του χαρακτήρα της χώρας ως ενιαίας αγοράς στους τομείς 

οικονομίας, βιομηχανίας και τουρισμού, (στ) περαιτέρω ανάπτυξη των προηγμένων και των ψηφιακών 

τεχνολογιών, (ζ) διατήρηση της εξωστρέφειας και της ανεκτικότητας ως κεντρικών αξιών του πολιτικού και 

αναπτυξιακού μοντέλου των ΗΑΕ, καθώς και (η) προσέγγιση των διαφωνιών σε διεθνές πολιτικό επίπεδο δια 

εποικοδομητικού διαλόγου και ειρηνευτικών συνομιλιών.  

 

Σημειώνεται ότι την περασμένη εβδομάδα (στις 2/9), Αντιπρόεδρος / Πρωθυπουργός ΗΑΕ και Ηγεμόνας Dubai 

Σεΐχης Mohamed bin Rashid Al Maktoum και Διάδοχος Abu Dhabi και Αναπληρωτής Ανώτατος Διοικητής των 

Εμιρατινών Ενόπλων Δυνάμεων Σεΐχης Mohamed bin Zayed Al Nahyan κατά συνάντησή τους είχαν αναφερθεί 

στα επερχόμενα 50 κυβερνητικά έργα και πρωτοβουλίες στρατηγικού χαρακτήρα ως κεντρικής σημασίας για τις 

αναπτυξιακές προοπτικές των ΗΑΕ.       

 

Αμπού Ντάμπι, 5 Σεπτεμβρίου 2021 

Παντελής Γκάσιος  

Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄ 
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