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Πραγματοποίηση δράσης προώθησης ελληνικού ρυζιού στο Ντουμπάι σε πλαίσιο υλοποίησης 
ευρωπαϊκού προγράμματος EURICE. 

Σας γνωρίζουμε ότι πραγματοποιήθηκε επιτυχώς στο Ντουμπάι, στις 11 τ.μ., εκδήλωση τύπου για την 
προώθηση του ευρωπαϊκού (ελληνικού) ρυζιού. Η Δράση υλοποιήθηκε από την Αγροτική Εταιρική Σύμπραξη 
Θεσσαλονίκης ΑΕ (ΕΑΣΘ), στο πλαίσιο Προγράμματος Ενημέρωσης και προώθησης ευρωπαϊκού ρυζιού 
«EURICE» στα ΗΑΕ, το οποίο χρηματοδοτείται από την ΕΕ, σε συνεργασία με το ΥΠΑΑΤ, με αγορές στόχους την 
Ιορδανία, τον Λίβανο και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Πρόκειται για την τέταρτη και τελευταία δράση στα ΗΑΕ 
εν λόγω προγράμματος, το οποίο άρχισε να υλοποιείται το 2019 και ολοκληρώθηκε με την εκδήλωση αυτή.  

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Radisson Blu (Deira Creek), με φυσική παρουσία 60 
περίπου προσκεκλημένων, εκπροσώπων εταιρειών εισαγωγής/διανομής τροφίμων, σεφ, διαμορφωτών κοινής 
γνώμης, κ.ά.. Σε εν λόγω εκδήλωση απηύθυναν σύντομο χαιρετισμό ο Διευθύνων Γραφείου ΟΕΥ Ντουμπάι, κ. 
Δημήτριος Θωμόπουλος και εκπρόσωπος ΥΠΑΑΤ, κα Καλδίρη, η οποία μετέβη στο Ντουμπάι με έτερο στέλεχος 
ΥΠΑΑΤ κα Φωτεινάκη για τον έλεγχο εκτέλεσης εν λόγω δράσης. Επίσης, σύντομες παρουσιάσεις 
πραγματοποίησαν ο Πρόεδρος του ΕΑΣΘ, κ. Τσιχήτας, και ο Γενικός Διευθυντής του ΕΑΣΘ, κ. Γιαννόπουλος, όπως 
επίσης και δύο διατροφολόγοι/ food bloggers, οποίοι έχουν φιλοξενηθεί στην Ελλάδα σε πλαίσιο προγράμματος. 
Όλες οι παρουσιάσεις εστίασαν στην ανώτερη διατροφική αξία του ελληνικού ρυζιού λόγω του εδάφους και των 
κλιματολογικών στοιχείων της περιοχής καλλιέργειας, καθώς και στις αυστηρές προδιαγραφές που ακολουθούνται 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση αναφορικά με τις μεθόδους παραγωγής και επεξεργασίας. Ακολούθως 
πραγματοποιήθηκαν σεμινάρια μαγειρικής, σε οποία αρχιμάγειροι παρουσίασαν διαφορετικές προτάσεις χρήσης 
ρυζιού σε εδέσματα που παρασκεύασαν και διένειμαν σε συμμετέχοντες. Εν συνεχεία παρετέθη δείπνο με πλούσιο 
μπουφέ, ενώ προσεφέρθησαν στους συμμετέχοντες δείγματα ρυζιού και διαφημιστικά δώρα EURICE.  

Από τις συζητήσεις μας με τον Πρόεδρο του ΕΑΣΘ, κ. Τσιχήτα, συγκρατείται η ικανοποίησή του για την 
εκτέλεση του προγράμματος και η επιθυμία του ΕΑΣΘ για ανανέωσή του για μία ακόμη τριετία. Δεδομένου ότι το 
εν λόγω Πρόγραμμα στοχεύει στην ενημέρωση του κοινού σε τρίτες χώρες (καταναλωτές και συμμετέχοντες στην 
αγορά) για την ανώτερη ποιότητα του ευρωπαϊκού (ελληνικού) ρυζιού σε σχέση με την ποιοτικά κατώτερη, αλλά 
φθηνότερη παραγωγή από χώρες της Ασίας, εκτιμούμε ότι υπάρχει σαφώς προστιθέμενη αξία από ανάλογες 
δράσεις.  
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