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ΑΠ∆. 42 
 

Θεσσαλονίκη, 18 Φεβρουαρίου 2016 
 
 

Προς 
Προέδρους Επιµελητηρίων  

 
 
Θέµα: Ευρωπαϊκή Επιχειρηµατική Αποστολή στα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα                 

[Abu Dhabi 4/9/2016,  Dubai 5-6/9/2016, Sharjah 7/9/2016] 
 
 
Αγαπητέ Κύριε Πρόεδρε, 

Με την επιστολή µας αυτή θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε ότι o Σύνδεσµος 
Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας ΕAGLE 
(European Actions for GlobaL tradE 1) συνδιοργανώνει µε το Εµπορικό και 
Βιοµηχανικό Επιµελητήριο του Λονδίνου, το Εµπορικό Επιµελητήριο των Βρυξελλών, 
το Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο της Ουγγαρίας, το Κέντρο Καινοτοµίας 
της Λιθουανίας και τον Σύνδεσµο Βιοµηχανιών της Σικελίας, Ευρωπαϊκή 
Επιχειρηµατική Αποστολή στα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα [Abu Dhabi 
4/9/2016,  Dubai 5-6/9/2016, Sharjah 7/9/2016]. 

Η επιχειρηµατική αποστολή θα υποστηριχθεί ενεργά από τα Εµπορικά και 
Βιοµηχανικά Επιµελητήρια του Abu Dhabi, του Dubai και του Sharjah. Οι φορείς 
αυτοί θα αναλάβουν τη διοργάνωση συναντήσεων µεταξύ ελληνικών επιχειρήσεων 
και επιχειρήσεων που εδρεύουν στα Αραβικά Εµιράτα, µε στόχο την επίτευξη 
επιχειρηµατικών συνεργασιών.  

Τα Η.Α.Ε. είναι ένας ελκυστικός επενδυτικός προορισµός καθώς έχουν υιοθετήσει 
ευνοϊκές επενδυτικές πολιτικές για τους ξένους επιχειρηµατίες και ενθαρρύνουν την 
ιδιοκτησία γης και άυλων περιουσιακών στοιχείων όπως µετοχές. Το Dubai αποτελεί 
έναν από τους σηµαντικότερους επιχειρηµατικούς και επενδυτικούς προορισµούς 
κυρίως λόγω της χαµηλής φορολογίας. Έχει χαρακτηριστεί ως περιφερειακός κόµβος 
για την µέση Ανατολή  και την Αφρική. Επιπλέον, το Dubai έχει αναλάβει την 
διοργάνωση της Expo 2020 και εποµένως αναµένεται ότι θα διατεθεί 
προϋπολογισµός της τάξης των $ 6,9 δις για την κατασκευή των απαιτούµενων 
υποδοµών. 

Στο πλαίσιο της προσπάθειας αυτής δίνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που 
στηρίζει την επιχειρηµατική αποστολή, ιδιαίτερη βαρύτητα στην υποστήριξη της 
γυναικείας επιχειρηµατικότητας, τόσο µε τη συµµετοχή γυναικών επιχειρηµατιών 
στην αποστολή αυτή, όσο και µε την επίτευξη επιχειρηµατικών συµφωνιών µεταξύ 
γυναικών επιχειρηµατιών από την Ευρώπη και τα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα. 

 



 

Πλατεία Μοριχόβου 1, ΤΚ.54625, Θεσσαλονίκη 
Τηλ.2310 539817 • Fax 2310 541933 
www.sbbe.gr • email : info@sbbe.gr 

 

Θα σας παρακαλούσαµε θερµά όπως αποστείλετε την σχετική ενηµέρωση στα 
Μέλη σας, και εφόσον επιθυµούν να συµµετάσχουν µπορούν να 
επικοινωνήσουν µε τις υπηρεσίες του Συνδέσµου µας. Η κα Κατερίνα Τζιτζινού, 
∆ιευθύντρια ∆ιεθνών Σχέσεων, θα βρίσκεται στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε 
υποστήριξη χρειαστείτε (τηλ: 2310 539 817 εσωτ. 206, φαξ: 2310 541 491, email: 
k.tzitzinou@sbbe.gr). 

Παρακαλούµε πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και τη φόρµα 
συµµετοχής.  

Σας ευχαριστούµε θερµά εκ των προτέρων για τη θετική σας ανταπόκριση. 

Με εκτίµηση, 

 

Γιάννης Σταύρου 
Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος 


