
13. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΕΥ (συμπεριλαμβανομένου 
και του α΄ εξαμήνου 2010). 

 
Συμμετοχή Γραφείου ΟΕΥ σε προετοιμασία συνάντησης Συμπροέδρων Μειτκής 
Διυπουργικής Επιτροπής Ελλάδος – Ρωσίας.  

Πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία η επίσημη επίσκεψη του Συμπροέδρου 
της Μεικτής Διυπουργικής Επιτροπής  και Ρώσου Υπουργού Μεταφορών κ. Ι. Levitin 
τον Δεκέμβριο 2009 και  η συνάντησή του με τον Έλληνα ΥΦΥΠΕΞ κ. Σ. Κουβέλη και 
Συμπροέδρου της εν λόγω Μεικτής Διυπουργικής Επιτροπής. 
Συμμετοχή Γραφείου ΟΕΥ σε διοργάνωση Εκδήλωσης για γνωριμία  επιχειρήσεων 
Ελληνικών Συμφερόντων στην Ρωσία– Μόσχα 16-11-2009. 

Πραγματοποιήθηκε την 16-11-2009 με ιδιαίτερη επιτυχία η εκδήλωση γνωριμίας 
υπευθύνων Επιχειρήσεων Ελληνικών συμφερόντων στην Πρεσβευτική κατοικία. 

 
Συμμετοχή Γραφείου ΟΕΥ σε διοργάνωση 2 Επιχειρηματικών αποστολών του  ΟΠΕ  
στην Μόσχα – Αγία Πετρούπολη και Κρασνοντάρ. 

Πραγματοποιήθηκαν με ιδιαίτερη επιτυχία επιχειρηματικές αποστολές του ΟΠΕ  
στην Μόσχα και Αγία Πετρούπολη στις αρχές Ιουλίου 2009 (28-06/04-7-2009) και στην 
περίοδο 16-21.11.2009 με συμμετοχή 15 επιχειρήσεων του τομέα τροφίμων, οικοδομικών 
υλικών ,εικόνων κ.λ.π.. Στους εν λόγω επιχειρηματίες προετοιμάσθηκαν επιχειρηματικές 
συναντήσεις με Ρώσους εισαγωγείς. 

Στην Μόσχα. Στην έναρξη της αποστολής πραγματοποιήθηκαν ενημερωτικές 
εκδηλώσεις, τις οποίες χαιρέτισε ο Πρέσβυς της Ελλάδος στην Μόσχα κος Μ. Σπινέλης 
και ο Αντιπρόεδρος Επιμελητηρίου της Μόσχας, ενώ οι επιχειρηματικές συναντήσεις 
ξεπέρασαν σε αριθμό τις 150. 

Στην Αγία Πετρούπολη , πραγματοποιήθηκαν σημαντικός αριθμός 
επιχειρηματικών συναντήσεων περί τις 150. 

Στην Μόσχα και Κρασνοντάρ , πραγματοποιήθηκε επιχειρηματική αποστολή 
του ΟΠΕ από 5-12/04/2009 με ιδιαίτερη επιτυχία , αφού για τις 12 περίπου Ελληνικές 
επιχειρήσεις προετοιμάσθηκαν αντιστοίχως 120 επιχειρηματικές συναντήσεις στην 
Μόσχα και ανάλογος αριθμός στο Κρασνοντάρ. 

 
Συμμετοχή Γραφείου ΟΕΥ σε επιχειρηματική αποστολή της ΔΕΘ σε  Κρασνοντάρ - 
ΣΟΤΣΙ (25-2/1-03/2009) 

Η ΔΕΘ , πραγματοποίησε με ιδιαίτερη επιτυχία στο Κρασνοντάρ – Σότσι 
Ελληνική Επιχειρηματική αποστολή αποτελούμενη από 9 Ελληνικές επιχειρήσεις στους 
τομείς τροφίμων, οικοδομικών υλικών και  κλωστοϋφαντουργικών υλικών και σε 
συνεργασία με την περιφέρεια του Κρασνοντάρ και των Επιμελητηρίων των δύο 
πόλεων. Παράλληλα δημιουργήθηκε ειδικό οικονομικό φόρουμ και έγινε επίσκεψη και 
υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας με τον Οργανωτή εκθέσεων της περιφέρειας 
KRASNOEXPO.. 

 
Συμμετοχή Γραφείου ΟΕΥ σε διοργάνωση Αποστολών Ελληνικών επιχειρήσεων στην 
περιφέρεια Ekaterinbourg Tuymen (25-31/05/2009.  



Το Γραφείο μας συμμετείχε στην συνδιοργάνωση σε συνεργασία με τοπικά 
Επιμελητήρια στις παρακάτω επιχειρηματικές αποστολές: 

Α) επιχειρηματική αποστολή του ΟΠΕ στις πόλεις Ekaterinbourg και Tuymen  
(25-31/05/2009) για Ελληνικές εταιρείες γουναρικών. 

Συμμετοχή Γραφείου ΟΕΥ σε διοργάνωση  Ελληνικής συμμετοχής μέσω ΟΠΕ στην 
έκθεση τροφίμων PRODEXPO (9-13/02/2009. 

Το Γραφείο μας συνεργάσθηκε με τον ΟΠΕ στην επιτυχή οργάνωση της έκθεσης 
PRODEXPO  από 9-13/02/2009. 
Συμμετοχή Γραφείου ΟΕΥ σε διοργάνωση Εκθέσεως και εκδηλώσεων Ελληνικών 
προϊόντων 

Κατά την διάρκεια του 2009 το Γραφείο μας παρείχε κάθε δυνατή βοήθεια για 
την ελληνική συμμετοχή στην κλαδική έκθεσης WORLD FOOD,  (Σεπτέμβριος 2009). 
Οργάνωση Ρωσικών επιχειρηματικών αποστολών εισαγωγέων σε κλαδικές εκθέσεις της 
HELEXPO. 

Κατά την διάρκεια του 2009 το Γραφείο μας προσέλκυσε 60 περίπου εισαγωγείς 
και οργάνωσε επιχειρηματικές αποστολές Ρώσων επιχειρηματιών- εισαγωγέων στην 
Ελλάδα στο πλαίσιο των κλαδικών εκθέσεων , όπως Business Furnudec, Agrotica, 
Infacoma, Marmin, Furnima, Kosmima, Infosystem, Hotelia, Oenos, Kosmima, Polis, TIF, 
Korinthia. 
Ειδικές Παρεμβάσεις του Γραφείου μας  

Παρέμβαση και εν γένει υποστήριξη παρήχθη στο Υπουργείο Γεωργίας, 
προκειμένου να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στις ελληνικές 
εξαγωγές νωπών φρούτων και λαχανικών από τους περιορισμούς που θέτει το ρωσικό 
θεσμικό πλαίσιο σχετικά με φυτουγειονομικούς ελέγχους στις εισαγωγές των προϊόντων 
αυτών. Συμμετοχή του Γραφείου μας στις διαπραγματεύσεις της Ευρ. Επιτροπής και 
των ρωσικών αρχών στο πλαίσιο της υπογραφής διμερούς πρωτοκόλλου για την 
εναρμόνιση των φυτοϋγειονομικών ελέγχων. 

Κατόπιν παρέμβασης Ελληνα Πρέσβυ και του Γραφείου μας ενεκρίθησαν επί 
πλέον 6 εργαστήρια φυτοϋγειονομικών ελέγχων, 
 
Συμμετοχή Γραφείου ΟΕΥ σε  οργάνωση εκδηλώσεων της Κοινοπραξίας για την 
προώθηση Ελληνικής κομπόστας και φρέσκων φρούτων (κρασνοντάρ 18-11-2009 ), 
Φρέσκα Φρούτα  (Δεκέμβριος 2009)  

Το Γραφείο ΟΕΥ προγραμμάτισε και συνεργάσθηκε  για την επιτυχή εκδήλωση 
κονσερβοποιημένων τροφίμων στο Κρασνοντάρ (70 συμμετέχοντες) και των φρέσκων 
φρούτων στην Μόσχα (10-12-2009) ‘ Elfruit” (120 συμμετέχοντες). 
 
Επίσκεψη Προέδρου της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και εμπειρογνωμόνων (25-26-11/2009)  

Πραγματοποιήθηκε την 25-26/11/2009 η επίσκεψη του Προέδρου της ΤΡΑΙΝΟΣΕ 
και Δ/ντή εμπορευματικών μεταφορών και το Γραφείο Το Γραφείο ΟΕΥ προγραμμάτισε 
και συνεργάσθηκε  για την επιτυχή εκδήλωση κονσερβοποιημένων τροφίμων στο 
Κρασνοντάρ (70 συμμετέχοντες) και των φρέσκων φρούτων στην Μόσχα (10-12-2009) ‘ 
Elfruit” (120 συμμετέχοντες). 
 


