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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
3ο Webinar “Doing Business with the Arab World” 

(Algeria – Lebanon - Oman)  

 

Την 1η Ιουλίου, το 3ο Webinar της σειράς “Doing Business with the Arab World” (Algeria – 

Lebanon – Oman) ολοκλήρωσε επιτυχώς τις εργασίες του, με τη συμμετοχή 48 

εκπροσώπων ελληνικών εταιρειών. Στο εν θέματι webinar, ο επίτιμος καλεσμένος μας, κ. 

Νίκος Παπαθανάσης, Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, εξέδωσε ομιλία, 

ακολουθούμενος από τον Πρόεδρο, Χάρη Γερονικόλα, και τον Γενικό Γραμματέα του ΑΕΕ, 

Rashad Mabger. 

Ο κ. Νικόλαος Βλαχάκης, Διευθύνων Σύμβουλος της NEOKEM και μέλος Δ.Σ. του 

Επιμελητήριου μας, ήταν ακόμη μία φορά ο συντονιστής της εκδήλωσης, ο οποίος 

παρουσίασε τους δύο επικεφαλής των Γραφείων ΟΕΥ στις Πρεσβείες της Ελλάδος σε 

Αλγερία και Λίβανο, κ.κ. Ιωάννη Κατσάρα και Ιάκωβο Ραφαήλ Κολλάρο αντιστοίχως, 

καθώς και τον Επίτιμο Πρόξενο της Ελλάδας στο Σουλτανάτο του Ομάν, Δρ. Ηλία 

Νικολακόπουλο. Οι ομιλητές παρουσίασαν τις ευκαιρίες και δυνατότητες που 

προσφέρουν οι τρεις αγορές, σκιαγράφησαν τους τομείς ενδιαφέροντος για τις ελληνικές 

επιχειρήσεις ώστε να αυξήσουν τον όγκο του εμπορίου τους και ανέφεραν στοιχεία σχετικά 

με τις μελλοντικές οικονομικές και εμπορικές τάσεις στις χώρες αυτές. Επιπροσθέτως, η 

εταιρεία-μέλος μας, SGS Greece, μέσω της Συμβούλου Πωλήσεων, κα Σοφία Αλεξούλη, 

πραγματοποίησε παρουσίαση σχετικά με πιστοποιήσεις και εμπορικά έγγραφα που 

απαιτούνται για τις εξαγωγές σε συγκεκριμένες αραβικές χώρες, σε συμμόρφωση με 

εθνικά και διεθνή πρότυπα.   

Είμαστε ευτυχείς που στο 3ο Webinar συμμετείχε εκπρόσωπος της Β03 Διεύθυνσης 

Οικονομικών σχέσεων με χώρες Β. Αφρικής, Μ. Ανατολής και χώρες του Κόλπου του 

Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας, καθώς και η κα Amira Saoussen Aouachria – 

Zemoura, Επιτετραμμένη στην Πρεσβεία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Αλγερίας.  

Δραττόμενοι της ευκαιρίας, θα θέλαμε να εκφράσουμε την ειλικρινή μας εκτίμηση στον κ. 

Νίκο Παπαθανάση για την ομιλία που εξέδωσε κατά το διαδικτυακό μας σεμινάριο και στην 

οποία εξύμνησε τον ρόλο του Επιμελητηρίου μας στην ενίσχυση των αραβο-ελληνικών 

σχέσεων. Ευχαριστούμε, επίσης, τις εταιρείες-μέλη μας που υποστηρίζουν τις εκδηλώσεις 

μας. Αναμένουμε, τις επόμενες ημέρες, να διοργανώσουμε το επόμενο webinar, στο οποίο 

θα παρουσιάσουμε τις χώρες του Κατάρ και της Ιορδανίας. 

 

Υποστηρικτές:  

 

 


