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  EXPO2020 DUBAI  

 

Η Παγκόσμια Έκθεση Εxpo2020 Dubai (1/10/2021-31/3/2022) με θέμα 

“Connecting Minds, Creating the Future”, αποτέλεσε την πρώτη Παγκόσμια Έκθεση 

που διοργανώθηκε από χώρα της ευρύτερης περιοχής της Μέσης Ανατολής, 

Αφρικής και Νότιας Ασίας με συμμετοχή 192 χωρών. Κύριο μήνυμα της Έκθεσης, 

που την επισκέφθηκαν πάνω από 23 εκατ. επισκέπτες, υπήρξε η προαγωγή των 

ιδεών της δίκαιης και βιώσιμης ανάπτυξης και της ελευθερίας κίνησης ιδεών, 

αγαθών και ανθρώπων με τρεις κύριες ενότητες (ευκαιρία, κινητικότητα και 

βιωσιμότητα).  

Η Ελλάδα συμμετείχε με Εθνικό Περίπτερο, το οποίο οργανώθηκε από την 

Enterprise Greece και το οποίο επισκέφθηκαν περισσότεροι από 800.000 επισκέπτες. 

Με σύνθημα: “Greece Tomorrow, Today”, το Περίπτερο ανέδειξε τους 8 

στρατηγικούς πυλώνες που είναι ταυτόχρονα και συγκριτικά πλεονεκτήματα της 

Ελλάδας: η τεχνολογία/καινοτομία, το  ανθρώπινο κεφάλαιο, η βιομηχανία, η 

αγροδιατροφή, οι επιστήμες Τγείας, η ενέργεια, η ναυτιλία και ο 

τουρισμός/πολιτισμός. Γενικός Επίτροπος της Ελλάδας στην Expo 2020, ορίστηκε ο 

Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών χέσεων & Εξωστρέφειας του Τπ. 

Εξωτερικών και Πρόεδρος της Enterprise Greece κ. Ι. μυρλής. το πλαίσιο της 

ελληνικής συμμετοχής διοργανώθηκε σειρά δράσεων και επισκέψεων, στην όπου 

συνέδραμαν ουσιαστικά η Πρεσβεία της Ελλάδας στο Άμπου Ντάμπι και το Γραφείο 

Οικονομικών και Εμπορικών Τποθέσεων στο Ντουμπάι. Ενδεικτικά αναφέρονται οι 

παρακάτω δράσεις: 

 

Επίσημες επισκέψεις/επιχειρηματικές αποστολές 

 30.09.2021 - Ο Γ.Γ. ΔΟ & Εξωστρέφειας του Τπ. Εξωτερικών και Πρόεδρος της 

Enterprise Greece, κ. Ι. μυρλής μαζί με τον Πρέσβυ της Ελλάδας στα ΗΑΕ, κ. Δ. 

Ζώη, εκπροσώπησαν την Ελλάδα στην Σελετή Εγκαινίων της Έκθεσης. 



 10-13.10.2021 – Πραγματοποιήθηκε επίσκεψη του Γεν. Γραμματέα Ιδιωτικών 

Επενδύσεων και ΔΙΣ κ. Ο. Καβαλάκη για να συμμετάσχει σε Διεθνές υνέδριο 

υμπράξεων Δημοσίου–Ιδιωτικού Σομέα (ΔΙΣ) και να πραγματοποιήσει 

συναντήσεις με κρατικά επενδυτικά ταμεία των ΗΑΕ. 

 22-25.10.2021 – Η Τφυπουργός Εργασίας & Κοινωνικών Τποθέσεων, κα Μ. 

υρεγγέλα συμμετείχε σε διοργανώσεις της Expo2020 επ’ ευκαιρία της Ημέρας 

Σιμής της ΕΕ (EU Honor Day, στις 23.10.2021), καθώς και σε εκδήλωση του 

χρηματοδοτούμενου από την ΕΕ έργου “EU-GCC Dialogue on Economic 

Diversification” για την ενδυνάμωση των γυναικών στον τομέα της τεχνολογίας 

(24.10.2021).  

 13-14.11.2021 - Ο Τπουργός Εξωτερικών, κ. N. Δένδιας πραγματοποίησε επίσκεψη 

στα ΗΑΕ, κατά τη διάρκεια της οποίας ξεναγήθηκε στο Ελληνικό Περίπτερο της 

Εxpo2020, ενώ συμμετείχε και στο Sir Bani Yas Forum, το οποίο διοργανώνεται, σε 

ετήσια βάση, από το Τπουργείο Εξωτερικών των ΗΑΕ, λαμβάνοντας μέρος σε 

πάνελ με θέμα συζήτησης “Reimagining Future Trajectories for Peace and Stability 

in Syria, Yemen and Libya”. το πλαίσιο της επίσκεψης του κ. Τπουργού, 

επισκέφθηκε τα ΗΑΕ και ο Γ.Γ. ΔΟ & Εξωστρέφειας κ. μυρλής (13-15.11.2021). 

 22-24.02.2022 - Πραγματοποιήθηκε επίσκεψη του Τφυπουργού Ανάπτυξης & 

Επενδύσεων κ. Φ. Δήμα στα ΗΑΕ, ως επικεφαλής αντιπροσωπείας 16 ελληνικών 

νεοφυών επιχειρήσεων (start-ups), 7 ερευνητικών ιδρυμάτων και του υπό 

δημιουργία Κέντρου Καινοτομίας και Σεχνολογίας Θεσσαλονίκης (ThessINTEC) 

για τη διεξαγωγή του Προγράμματος επιχειρηματικής αποστολής του 

Τπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων “Elevate Greece”. τις 22.02.2022 

πραγματοποιήθηκε, σε συνεδριακό χώρο σε Expo2020, επιχειρηματικό συνέδριο 

με τίτλο “Greek Innovation Business Forum”, όπου το Γρ. ΟΕΤ Ντουμπάι σε 

συνεργασία με την Πρεσβεία Αμπού Ντάμπι, είχαν προσκαλέσει στοχευμένο 

κοινό. Ο Γ.Γ. ΔΟ & Εξωστρέφειας κ. μυρλής απηύθυνε εισαγωγικό χαιρετισμό 

ενώ ο κ. Δήμας ήταν ο κεντρικός ομιλητής. το πλαίσιο της επίσκεψης, ο κ. Δήμας 



συναντήθηκε με τον Τφυπουργό Βιομηχανίας και Προηγμένης Σεχνολογίας των 

ΗΑΕ, και με τον Τπουργό Επικρατείας για την Επιχειρηματικότητα και τις ΜμΕ 

των ΗΑΕ, ενώ επισκέφθηκε μαζί με την αποστολή τα επενδυτικά ταμεία 

Mubadala και ADQ καθώς και τη Masdar, ηγέτιδα στον τομέα των ΑΠΕ 

 23-25.02.2022 - Ο Τφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για τον Απόδημο Ελληνισμό, 

κ. Α. Κατσανιώτης, επισκέφθηκε τα ΗΑΕ και συμμετείχε σε εκδήλωση με τίτλο 

“A Universal Narrative of Light from Apollo’s Birthplace, Delos, to a Brighter 

Future”, η οποία διοργανώθηκε από το Τπουργείο Εξωτερικών, την Enterprise 

Greece και τον Δήμο Μυκόνου. 

 27-31.03.2022 - Πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις προβολής της χώρας στις οποίες 

συμμετείχαν το Τπουργείο Σουρισμού και ο ΕΟΣ, ενώ παράλληλα 

πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στα ΗΑΕ της Τφυπουργού Σουρισμού, κας . 

Ζαχαράκη, προκειμένου να παρακολουθήσει την ετήσια Διεθνή Διάσκεψη 

“World Government Summit”. ημειώνεται ότι επισκέψεις στα ΗΑΕ 

πραγματοποίησαν και η Γενική Γραμματέας Σουριστικής Πολιτικής & 

Ανάπτυξης, κα Ο. Αναστασοπούλου και ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας 

ΕΟΣ, κ. Κ. Ζήκος.  

 27–30.03.2022 - O Τπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Α. Γεωργιάδης, 

πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στα ΗΑΕ, συνοδευόμενος από τον Αναπληρωτή 

Τπουργό κ. Ν. Παπαθανάση, τον Τφυπουργό κ. Ι. Σσακίρη και τον Γενικό Γραμματέα 

Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΔΙΣ κ. O. Καβαλάκη και τον Γ.Γ. ΔΟ & Εξωστρέφειας κ. Ι. 

μυρλή. Ο κ. Τπουργός συνόδευε επίσης επιχειρηματική αποστολή 19 εταιρειών των 

κλάδων ενέργειας, κατασκευών & υποδομών, δομικών υλικών, ανάπτυξης 

τουριστικών ακινήτων κ.ά. Κατά την επίσκεψη, το Γραφείο ΟΕΤ Ντουμπάι 

διοργάνωσε επενδυτικό φόρουμ με θέμα: “τρατηγικές Επενδύσεις και ΔΙΣ”, 

ενώ παράλληλα έλαβαν χώρα κυβερνητικές συναντήσεις με στελέχη εμιρατινών 

κρατικών επενδυτικών ταμείων και εταιρειών (Masdar, Dubai Holding, ADIA, 

Mubadala και ADQ). 

 



 ημειώνεται ότι το ελληνικό περίπτερο επισκέφθηκαν ακόμη εκπρόσωποι 

κρατικών και ιδιωτικών φορέων της χώρας, καθώς και πληθώρα ξένων 

αξιωματούχων, μεταξύ των οποίων: oι Τπουργοί Εξωτερικών και Σουρισμού της 

Κυπριακής Δημοκρατίας κ.κ. Φριστοδουλίδης και Πέρδιος, ο Αντιπρόεδρος της ΕΕ 

και Επίτροπος κ. χοινάς, ο Γεν. Γραμματέας του Διεθνούς Γραφείου Εκθέσεων κ. 

Κερκεντζές, ο Αντιπρόεδρος/Πρωθυπουργός ΗΑΕ και Ηγεμόνας του Dubai 

εΐχης Mohammed bin Rashid Al Maktoum, ο Τπουργός Εξωτερικών και Διεθνούς 

υνεργασίας των ΗΑΕ κ. Abdullah bin Zayed Al Nahyan, ο Πρέσβης των ΗΑΕ 

στην Ελλάδα κ. Soulaiman Al Mazrouei κ.ά.  

 

Εκδηλώσεις επιχειρηματικού ενδιαφέροντος με ελληνική συμμετοχή 

 τις 24 Οκτωβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε η πρώτη ελληνική εκδήλωση 

πολιτιστικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της Έκθεσης, με θέμα τοπικούς χορούς και 

τραγούδια από την Κέρκυρα. Σην εκδήλωση παρακολούθησαν, μεταξύ άλλων, ο 

Πρέσβυς της Ελλάδας στα ΗΑΕ κ. Ζώης και η Αν. Γενική Επίτροπος στην 

Expo2020 κα Μ. Αλεξανδροπούλου. Η εκδήλωση συνδιοργανώθηκε από την 

Πρεσβεία της Ελλάδας, αρμόδιους εκπροσώπους της Εxpo2020 και της 

Κυβέρνησης του Εμιράτου.  

 το πλαίσιο εορτασμού της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου 

πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις για την προβολή των οικονομικών και 

τουριστικών προοπτικών της χώρας και την προώθηση συνεργειών σε πληθώρα 

τομέων επενδυτικού ενδιαφέροντος. Οι εν λόγω εκδηλώσεις, 

πραγματοποιήθηκαν στο αμφιθέατρο του Ελληνικού Περιπτέρου στην Expo2020 

Dubai και προσέλκυσαν στοχευμένο κοινό, κατόπιν συνδρομής του Γραφείου 

ΟΕΤ Ντουμπάι. Ειδικότερα:  

 

- Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, με επικεφαλής την Περιφερειάρχη κα. Ρ. Κράτσα-

Σσαγκαροπούλου, πραγματοποίησε με επιτυχία 2 εκδηλώσεις στο πλαίσιο της 

Έκθεσης. Η πρώτη εκδήλωση με θέμα “Γυναίκες των ΗΑΕ και των Ιονίων Νήσων 

μοιράζονται τις ιστορίες τους” πραγματοποιήθηκε στις 13 Μαρτίου 2022  και είχε 



ως θεματική την ανάπτυξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας. Η δεύτερη 

εκδήλωση με θέμα “Πρωταθλητές των Ιονίων Νήσων: Αυθεντικότητα, 

Πολιτισμός, Σουρισμός, Πολυτέλεια, Καινοτομία και Αειφορία” 

πραγματοποιήθηκε στις 16 Μαρτίου 2022 και είχε ως αντικείμενο την προώθηση 

των Ιονίων Νήσων ως τουριστικού και γαστρονομικού προορισμού, αλλά και ως 

κοιτίδας καινοτομίας σε θέματα βιωσιμότητας και καλών πρακτικών αναφορικά 

με την διαχείριση απορριμμάτων. 

 

- τις 21 Μαρτίου 2022 η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, με επικεφαλής τον 

Περιφερειάρχη κ. Υαρμάκη, πραγματοποίησε εκδήλωση με θεματική την 

παρουσίαση του επενδυτικού προφίλ της Περιφέρειας και ειδικότερα την 

προώθησή της ως γαστρονομικό και τουριστικό προορισμό. 

 

- τις 23 Μαρτίου 2022 πραγματοποιήθηκε εκδήλωση για τη γυναικεία 

ενδυνάμωση με τίτλο: “Women Empowerment and Leadership: Challenges and 

Aspirations”. Σην εκδήλωση διοργάνωσε η Enterprise Greece και το Γραφείο ΟΕΤ 

Ντουμπάι, με την υποστήριξη της οργάνωσης Women Act και του προγράμματος 

“the EGG – enter.grow.go”, κοινή πρωτοβουλία της Eurobank και του Corallia. 

 

- τις 23 Μαρτίου 2022 πραγματοποιήθηκε εκδήλωση του Εθνικού Κέντρου 

Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ) για την προώθηση της 

Ελλάδας ως τόπου πραγματοποίησης κινηματογραφικών παραγωγών ενώπιον 

επιλεγμένου κοινού από συναφείς τομείς.  

 

- τις 23 Μαρτίου 2022 η Περιφέρεια Αττικής, με επικεφαλής τον Περιφερειάρχη 

κ. Πατούλη πραγματοποίησε εκδήλωση με θέμα: “Ανακαλύψτε την Αττική, τη 

Φώρα των Ευκαιριών” για την προώθηση του αγροδιατροφικού και τουριστικού 

τομέα και τον σχεδιασμό έργων βάσει της αρχής της βιωσιμότητας και των 

πολιτιστικών μνημείων. 

- Μετά το πέρας της ως άνω εκδήλωσης “Ανακαλύψτε την Αττική, τη Φώρα των 

Ευκαιριών” στις 23/3/2022, η Περιφέρεια Αττικής και η Enterprise Greece 



επικύρωσαν την παράταση του από 14.02.2019 Μνημονίου υνεργασίας τους, με 

στόχο τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας των κοινών τους δράσεων 

προς όφελος των πολιτών και της ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής.  

- τις 27 Μαρτίου 2022 πραγματοποιήθηκε εκδήλωση της Περιφέρειας Ανατ. 

Μακεδονίας και Θράκης με θέμα “Σουριστικοί Προορισμοί Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης” και αντικείμενο την προώθηση του προσφερόμενου και 

γαστρονομικού προϊόντος της, στην οποία συμμετείχε ο Αντιπεριφερειάρχης 

Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης κ. Σσώνης. 

 

Μνημόνια Συνεργασίας 

 τις 23 Νοεμβρίου 2021 υπεγράφη Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ του 

Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων/ Ο.Α.Ε.Π. και του αντίστοιχου 

εμιρατινού  Etihad Credit Insurance στο ελληνικό περίπτερο της Expo2020. τόχος 

του Μνημονίου είναι η ανάπτυξη μιας δημιουργικής και στενής συνεργασίας 

μεταξύ των επιχειρηματικών κοινοτήτων των δύο χωρών, που θα συμβάλλει 

στην ενίσχυση του εμπορίου, μέσω της σύστασης μεικτής τεχνικής ομάδας 

εργασίας μεταξύ Ελλάδας και ΗΑΕ, εστιάζοντας στην ανταλλαγή 

επιχειρηματικών πρακτικών σε τομείς όπως: ασφάλιση, αντασφάλιση, 

χρηματοδότηση και εγγυήσεις για εξαγωγές αγαθών-υπηρεσιών και επενδύσεων, 

ανταλλαγή εμπορικών πληροφοριών στο πλαίσιο διαχείρισης πιστωτικού 

κινδύνου, διοργάνωση επιχειρηματικών (B2B) συναντήσεων και εκδηλώσεων, 

διευκόλυνση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ). 

 

Μελλοντική αξιοποίηση χώρων EXPO2020 DUBAI 

Μετά την ολοκλήρωση της εν λόγω επιτυχημένης Παγκόσμιας Έκθεσης, την 

31η Μαρτίου 2022, τέθηκε στη δημόσια συζήτηση το ζήτημα αξιοποίησης των χώρων 

που την φιλοξένησαν.  

Ειδικότερα, οι εγκαταστάσεις της Expo θα μετατραπούν σε μία νέα 

φουτουριστική περιοχή, με την ονομασία “District 2020”, που θα αποτελέσει τη 



νεότερη οικιστική και επιχειρηματική περιοχή της πόλης και την πρώτη περιοχή στο 

Dubai, στην οποία οι κάτοικοι θα μπορούν να αναζητήσουν ό,τι χρειάζονται σε 

απόσταση 15 λεπτών. Ο ανθρωποκεντρικός χαρακτήρας της νέας “έξυπνης πόλης” 

District 2020, που αναμένεται να φιλοξενήσει 150.000 κατοίκους και εργαζόμενους, 

θα αποτυπώνεται στη χωροταξία της με μονοπάτια για περπάτημα, ανάπαυση και 

ποδηλασία. Η  District 2020 αναμένεται να καταστεί κόμβος καινοτομίας πλήρους 

κλίμακας, με την πιο πρόσφατη διαθέσιμη τεχνολογία και υπηρεσίες 5G, ενώ θα 

αποτελέσει κοιτίδα πολιτισμού, στο πλαίσιο του προγράμματος δημόσιας τέχνης.  

το πλαίσιο αυτό, αναμένεται η παροχή κινήτρων για την προσέλκυση 

επιχειρήσεων όπως π.χ. δωρεάν ενοίκια για 2 έτη (πρόγραμμα Scale2Dubai) με 

στόχο την εγκατάσταση 80 καινοτόμων νεοφυών εταιρειών στην περιοχή. Πέρα από 

τις start-ups, η DP World και η Siemens έχουν ήδη ανακοινώσει ότι θα στεγάσουν τις 

υπηρεσίες τους στην περιοχή.  

Η μετατροπή της νέας περιοχής District2020 θα υλοποιηθεί σταδιακά από τα 

μέσα Οκτωβρίου 2022 και έπειτα η περιοχή θα ανοίξει εκ νέου σταδιακά τις πύλες 

της, διατηρώντας έργα που σχεδιάστηκαν με την προοπτική να παραμείνουν και 

μετά το τέλος της EXPO όπως: μεγάλα περίπτερα (Terra, Mobility, Opportunity), 

πάρκα, εκθεσιακό κέντρο, πύργος παρατήρησης, ποδηλατόδρομοι, εστιατόρια κ.ά. 

Βάσει των κανονισμών βιωσιμότητας που διέπουν όλες τις παγκόσμιες 

εκθέσεις, τα περισσότερα εθνικά περίπτερα θα αποσυναρμολογηθούνε και θα 

επιστρέψουν στους εκθέτες τους. 

 

~~~ 

H επόμενη Παγκόσμια Έκθεση-World Expo, του Διεθνούς Γραφείου Εκθέσεων 

(Bureau International des Expositions-ΒΙΕ), θα πραγματοποιηθεί, από 13 Απριλίου 

έως και 13 Οκτωβρίου 2025, στην Οσάκα της Ιαπωνίας (Expo2025 Osaka, Kansai, 

Japan) με θέμα “ Designing Future Society for Our Lives”, και υποθέματα “-Saving 

Lives, -Empowering Lives, -Connecting Lives”. 


