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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνάντηση των µελών της Ελληνικής επιχειρηµατικής αποστολής
µε την Α.Ε. Πρέσβη των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων στην Ελλάδα
Στα πλαίσια της προετοιµασίας για την επίσκεψη της Ελληνικής επιχειρηµατικής
αποστολής στα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα, που διοργανώνει το Άραβο-Ελληνικό
Επιµελητήριο από 22-25 Μαρτίου 2010, πραγµατοποιήθηκε επίσκεψη των µελών της
αποστολής την Πέµπτη 11 Μαρτίου τ.ε. στην Α.Ε. Πρέσβη των Εµιράτων κ. Abdel Hadi
Abdel Wahed El Khaja, µε τη συνοδεία του κ. Mohamed El Khazmi, Γενικού Γραµµατέα
του Επιµελητηρίου.
Ο κ. Πρέσβης αφού καλωσόρισε τα µέλη την αποστολής και τον Γ.Γ., συνεχάρη το
Επιµελητήριο για την διοργάνωση τέτοιων επιχειρηµατικών αποστολών, τόνισε δε τη
αναγκαιότητα δηµιουργίας εποικοδοµητικότερων σχέσεων µε τα Εµιράτα, µε σκοπό τη
διεύρυνση νέων αγορών συνεργασίας. Στη συνέχεια παρουσίασε την ενδυνάµωση και
ανάπτυξη των σχέσεων µεταξύ των δύο χωρών και ιδιαίτερα το τελευταίο χρονικό
διάστηµα, την κινητικότητα σε επισκέψεις και επενδύσεις των Εµιράτων στην Ελλάδα
ιδιαίτερα από την πρωτεύουσα των Η.Α.Ε., το Αµπου Ντάµπι στην Ελλάδα .
Ο κος. Πρέσβης επεσήµανε, επίσης, τη σπουδαιότητα της εκτίµησης των αποτελεσµάτων
αυτής της επίσκεψης τονίζοντας τα θετικά αποτελέσµατα και αποφεύγοντας τα αρνητικά,
και προσκάλεσε τα µέλη της αποστολής σε δείπνο µετά την επιστροφή τους από τα
Εµιράτα. για να συζητήσουν τα αποτελέσµατα .
Με την σειρά του ο Γ. Γραµµατέας κ. Ελ Χάζµι, ευχαρίστησε τον κ. πρέσβη για την
φιλοξενία του για την υποδοχή του για τα ωραία του λόγια και για τις σηµαντικές
επισηµάνσεις του, τόνισε δε ότι αυτή η επιχειρηµατική αποστολή είναι η πρώτη που
πραγµατοποιείται µετά το εγκαίνια της πρεσβείας των Εµιράτων στην Αθήνα. Είπε,
επίσης, ότι υπάρχει πολύ καλός συντονισµός µε το Εµπορικό & Βιοµηχανικό
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Επιµελητήριο του Αµπου Ντάµπι και του Ντουµπάι καθώς και µε την Ελληνική
πρεσβεία στα Εµιράτα, για την επιτυχία αυτής της επίσκεψης, ζήτησε δε από τον κ.
πρέσβη την συµπαράστασή και την συµβολή του στην αποστολή αυτή και την
παρέµβασή του σε όλες τις αρµόδιες πλευρές του κράτους των Εµιράτων, για την
διευκόλυνση της επίσκεψης.
Στη συνέχεια, έγινε παρουσίαση όλων των µελών της αποστολής και των επιχειρήσεων
που εκπροσωπούν, µε τις δραστηριότητες ενός εκάστου και τέθηκαν ερωτήσεις στον κ.
πρέσβη στις οποίες απάντησε µε πολύ σιγουριά.
Τέλος ο Γ. Γραµµατέας κ. Ελ Χάζµι προσέφερε αναµνηστικό δώρο στον κ. πρέσβη εξ
ονόµατος των µελών της αποστολής, παρουσία του κ. Αdel Al Marzouqi, Προξένου των
Η.Α.Ε. στην Ελλάδα. Τελείωσε η συνάντηση µε αναµνηστικές φωτογραφίες από όλους.
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