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Συμμετοχή Υπουργείου Τουρισμού και ΕΟΤ σε Εκδηλώσεις Προβολής σε Expo2020 Dubai 

 

Υπουργείο Τουρισμού και ΕΟΤ συμμετείχαν σε εκδηλώσεις προβολής και λοιπές διοργανώσεις στο 

πλαίσιο της Expo2020 Dubai ως κάτωθι: 

 

Υφυπουργός Τουρισμού, κα Σοφία Ζαχαράκη πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στα ΗΑΕ, το 

διάστημα 27-31/3 τ.έ., προσκεκλημένη ετήσιας Διεθνούς Διάσκεψης World Government Summit. Σε 

περιθώριο Διασκέψεως, κα Ζαχαράκη πραγματοποίησε μερίμνη διοργανωτών κατ’ ιδίαν συνάντηση με 

Υφυπουργό Επιχειρηματικότητας και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αρμόδιο για τουριστικό κλάδο, Δρ. Ahmad 

Belhoul Al Falasi. Περαιτέρω, μερίμνη Γραφείου μας, κα Υφυπουργός πραγματοποίησε συνάντηση με 

εκπρόσωπο της Wizz Air Abu Dhabi και παρεχώρησε συνέντευξη σε Skynews Arabia, συνοδευόμενη από 

στελέχη Γραφείου μας.  

 

Γενική Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής & Ανάπτυξης, κα Ολυμπία Αναστασοπούλου, 

επισκέφθηκε τα ΗΑΕ το διάστημα 14-17/3 τ.έ. Κα Γενική Γραμματέας απηύθυνε ομιλία σε εκδήλωση 

τουριστικής προβολής που πραγματοποιήθηκε στο ελληνικό περίπτερο, παρουσία εκπροσώπων tour operators, 

εμιρατινών αερομεταφορέων και αξιωματούχων τουριστικού κλάδου. Πρόγραμμα κας Γενικής Γραμματέως, 

οποίο επιμελήθηκε Γραφείο μας, περιέλαβε επίσκεψη σε γραφεία του Dubai Corporation for Tourism & 

Commerce Marketing και κατ’ ιδίαν συνάντηση σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα με  Δ/ντα Σύμβουλο αυτού, κ. 

Issam Kazim, καθώς και επίσκεψη σε εταιρεία διαχείρισης μαρίνων P&O Marinas, μέλος κορυφαίας 

εμιρατινής πολυεθνικής διαχείρισης λιμένων και logistics DP World. Στελέχη Γραφείου μας συνόδευσαν κα 

Αναστασοπούλου σε ανωτέρω επισκέψεις. Ακολούθησαν τέλος συναντήσεις κας Αναστασοπούλου στον χώρο 

του ελληνικού περιπτέρου στην EXPO με υψηλόβαθμα στελέχη της αεροπορικής Emirates, καθώς και των 

δύο μεγαλύτερων εμιρατινών tour operators Emirates Holidays και Dnata. 

 

Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας ΕΟΤ, κ. K. Ζήκος, και Γενική Διευθύντρια, κα Σ. Λαζαρίδου, 

πραγματοποίησαν επίσημη επίσκεψη στα ΗΑΕ το διάστημα 20-25/3 τ.έ. και εκπροσώπησαν EOT σε 

εορτασμό εθνικής ημέρας της Ελλάδος στην EXPO, στις 22 Μαρτίου τ.έ.. Περαιτέρω υψηλοί εκπρόσωποι 

ΕΟΤ πραγματοποίησαν μερίμνη Γραφείου μας κατ’ ιδίαν συναντήσεις με εκπροσώπους της αεροπορικής 

Emirates, καθώς και κορυφαίων ταξιδιωτικών εταιρειών/γραφείων Wego, Emirates Holidays, Al Rais Travel 

& Shipping Agencies. 

 

Επισκέψεις και συναντήσεις εκπροσώπων ηγεσίας Υπουργείου Τουρισμού και ΕΟΤ στα ΗΑΕ 

κρίνονται ιδιαίτερα εποικοδομητικές, κινούμενες στην κατεύθυνση της διεύρυνσης των τουριστικών 

προορισμών, της ανάπτυξης υφιστάμενων και δρομολόγησης νέων αεροπορικών συνδέσεων, της ανάπτυξης 

τουριστικών επενδύσεων, καθώς και της από κοινού διοργάνωσης προωθητικών δράσεων. Αναθέρμανση 

επαφών αναμένεται αξιοποιηθεί και ενισχυθεί περαιτέρω σε επικείμενη διοργάνωση διεθνούς τουριστικής 

εκθέσεως Arabian Travel Market στο Ντουμπάι, το διάστημα 9-12 Μαΐου, σε οποία συμμετέχει παγίως ΕΟΤ.  
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