
 

 

    

Επικείμενα διεθνή κλαδικά Συνέδρια στο πλαίσιο της World Expo Dubai 2020 

 

Ιδιαίτερη δημοσιότητα έχει δοθεί εδώ το τελευταίο διάστημα σε δύο διεθνή, κλαδικού χαρακτήρα 

συνέδρια με παράλληλες εκδηλώσεις εμπορικού χαρακτήρα, τα οποία πρόκειται να διοργανωθούν έως 

το τέλος του έτους, με φυσική παρουσία, στο πλαίσιο της World Expo 2020 που θα λάβει χώρα στο 

Dubai, ξεκινώντας από την 1η του προσεχούς Οκτωβρίου. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για: 

 

(α) Το Διεθνές Συνέδριο Συμπράξεων Δημόσιου-Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) - ‘Dubai International 

Public-Private Conference’), το οποίο διοργανώνει το τοπικό Υπουργείο Οικονομικών του Εμιράτου 

του Dubai κατά το διήμερο 10-11 Οκτωβρίου, στο Εκθεσιακό Κέντρο του Dubai, οποίο 

στεγάζεται στον ευρύτερο εκθεσιακό χώρο της World Expo. Το εν λόγω Συνέδριο, το οποίο τελεί 

υπό την αιγίδα του Διαδόχου του Dubai και Προέδρου του Εκτελεστικού Συμβουλίου του Εμιράτου, 

Σεΐχη Hamdan bin Mohammed Al Maktoum και θα λάβει χώρα στο πλαίσιο της World Expo, στοχεύει 

στην προώθηση του διεθνούς διαλόγου για τη δημιουργία συνεργασιών μεταξύ δημόσιων και 

ιδιωτικών φορέων, με παράλληλη προσέλκυση τόσο τοπικών όσο και διεθνών επενδυτικών κεφαλαίων 

στο Εμιράτο του Dubai. Το Συνέδριο, που αναμένεται να συγκεντρώσει κορυφαίους δημόσιους 

οργανισμούς του Εμιράτου, μεταξύ των οποίων οι  Dubai Electricity & Water Authority (DEWA), 

Roads and Transport Authority (RTA), Dubai Municipality (DM) και Dubai Health Authority (DHA), 

αποσκοπεί στην ανάπτυξη στρατηγικών συμπράξεων με διεθνείς επενδυτές και φορείς του 

εξωτερικού, προσελκύοντας το ενδιαφέρον ξένων κρατικών φορέων αλλά και εκπροσώπων του 

ιδιωτικού τομέα για να έλθουν και να ανταλλάξουν σκέψεις και απόψεις με τους ομολόγους τους του 

Dubai, διερευνώντας ταυτόχρονα ευκαιρίες και προοπτικές δυνητικής συνεργασίας. Ιδιαίτερη έμφαση 

θα δοθεί από το Συνέδριο στην προώθηση συνεργασιών στους κλάδους διαχείρισης υδάτων και 

ενέργειας, υποδομών και δικτύων μεταφορών, αστικών υποδομών και έργων αστικής ανάπτυξης, 

καθώς και υγειονομικής περίθαλψης, σε οποίους επικεντρώνεται το αναπτυξιακό χαρτοφυλάκιο του 

Εμιράτου από πλευράς επενδυτικών έργων υπό μορφή συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αντληθούν στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου, στην διεύθυνση 

https://www.dippp.ae, όπου μπορεί να εντοπιστεί και η ατζέντα αυτού κατά τις δύο ημέρες διάρκειάς 

του. 

 

(β) Το Διεθνές Ναυτιλιακό Συνέδριο ‘UAE Maritime Week’, το οποίο τελεί υπό την αιγίδα του 

ομοσπονδιακού Υπουργείου Ενέργειας & Υποδομών, σε συνεργασία με την εδρεύουσα στο Dubai 

μεγάλη εταιρεία διοργάνωσης εμπορικών εκδηλώσεων Informa Markets, κατά το διάστημα 12-16 

Δεκεμβρίου, επίσης στο Εκθεσιακό Κέντρο του Dubai που στεγάζεται στον εκθεσιακό χώρο της 

World Expo. Σημειώνεται ότι σε πλαίσιο εν λόγω Συνεδρίου θα λάβει χώρα και χωριστή εκθεσιακή 

ναυτιλιακή εκδήλωση με τίτλο ‘Seatrade Maritime Middle East’, στη διάρκεια του τριημέρου 

13-15 Δεκεμβρίου. Το Συνέδριο πραγματεύεται σειρά ζητημάτων που απασχολούν το ναυτιλιακό 

κλάδο στην ευρύτερη περιοχή της Μ. Ανατολής, δημιουργώντας δικτύωση με διεθνείς παράγοντες της 

ναυτιλιακής αγοράς, εκτεινόμενο σε τομείς ενδιαφέροντος όπως η καινοτομία, οι υπερπόντιες 

μεταφορές, τα ολοκληρωμένα συστήματα logistics, η χρήση και οι μεταφορές υγροποιημένου φυσικού 

αερίου (LNG), οι προσπάθειες για μείωση των εκπομπών άνθρακα από την διεθνή ναυτιλιακή 

βιομηχανία, οι σύγχρονες μέθοδοι κατάρτισης πληρωμάτων. Επίσης, περιλαμβάνει χωριστό συνέδριο 

με τίτλο ‘Maritime Leaders Forum’, στο οποίο μετέχουν αποκλειστικά κυβερνητικοί αξιωματούχοι, 
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εντόπιοι και από το εξωτερικό, χωρίς την συμμετοχή κοινού, με σκοπό την προώθηση 

διακυβερνητικών συνεργασιών.  

Σημειώνεται ότι και εν λόγω Ναυτιλιακό Συνέδριο, όπως και προηγούμενο, συμπράξεων δημοσίου-

ιδιωτικού τομέα, είναι «Εμιρατινο-κεντρικό», υπό την έννοια ότι κύρια επιδίωξή του συνιστά η 

περαιτέρω ενίσχυση του ρόλου των ΗΑΕ ως εκ των κορυφαίων παγκοσμίων διαμετακομιστικών 

κόμβων για το εμπόριο και τη ναυτιλία. Περισσότερες πληροφορίες για εν λόγω Συνέδριο και 

παράλληλη εκθεσιακή εκδήλωση μπορούν να αντληθούν στις οικείες ιστοσελίδες με διευθύνσεις: 

https://www.uaemaritimeweek.com/en/home.html και https://www.seatrademaritime-

middleeast.com/en/home.html. Επιπλέον, διοργανωτές μας έχουν προμηθεύσει πρόσθετο 

πληροφοριακό υλικό, οποίο μπορεί να αποσταλεί σε ηλεκτρονική μορφή σε ενδεχομένως 

ενδιαφερόμενους ελληνικούς φορείς ή επιχειρήσεις.           

 

Αμπού Ντάμπι, 17 Αυγούστου 2021 

Παντελής Γκάσιος 

Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄ 
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