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 Ειιελν-Ρωζηθό πλέδξην Επελδύζεωλ 

 

«Σν Νέν Οηθνλνκηθό Μνληέιν ηωλ ρέζεωλ  Ειιάδαο-Ρωζίαο,                                                     

Επελδύζεηο θαη Καηλνηνκία ζην Μέιινλ» 

 

Νένη Οξίδνληεο Οηθνλνκηθώλ ρέζεωλ ζηελ Επελδπηηθή Πνιηηηθή & ην Εκπόξην   

αλάκεζα   

ζηελ Ειιάδα θαη ηε Ρωζία 

«Οξζόδνμε Πίζηε θαη Κνηλέο Οκνινγίεο» 

 

Επελδπηηθό:  Εξέηξηα  Εύβνηα – Ειιάδα  από 24 έωο 27 Μαίνπ  2012 

Θξεζθεπηηθό: Εξέηξηα  Εύβνηα 24 έωο 27 Μαίνπ 2012 

 

 

Υπεύθσνος Διοργάνωζης για ηην Ελλάδα:       

Ο κ. Raymond McGarry, “M & M” Γραθείο προβολής και διαθήμιζης                                                              

Οζίοσ Δασίδ Βόρεια Εύβοια / Χαλκίδα  2 Σιώκοσ 34100  Τηλ: 2221089590 & 6936776021  

mcgarryray@gmail.com, www.xploregreece.eu                                                                                            

ζε ζσνεργαζία με:                                                                                                                                           

Δήκν Χαιθηδέωλ, ΔΟΑΠΠΕΧ, Δήκν Εξέηξηαο                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

Υπεύθσνος Διοργάνωζης  για ηην Ρωζία: 

Ο κ. Vadim Scriabin, “Impex Elite”  Εκηελεζηικός Γραμμαηέας Επιηροπής Εμπορικών και 

Οικονομικών Στέζεων με ηην Ελλάδα Εμποροβιομητανικού Επιμελεηηρλιοσ ηης Μόζτας   τηλ:. 
+7495 9784033   e-mail: info@investconf.com , www.investconf.com                                                                                                                            
ζε ζσνεργαζία με ηο                                                                                                                                         

Επηκειεηήξην ηεο Μόζραο – Επηηξνπή γηα ην εκπόξην θαη ηελ νηθνλνκηθή ζπλεξγαζία κε ηελ 

Ειιάδα. Σει:+7(495)755-4133, (495) 923-2080 Γηεύζπλζε: 38 αξηθνπνληζηπληθόθζθαγηα, θη.1 

Μόζρα Ρσζία 115088 info@investconf.com , www.investconf.com                                                                                                                            
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Θεκαηνινγία πλεδξίνπ:  

 

 Σν ζύζηεκα ησλ εζληθώλ θαη ησλ θνηλώλ πνιηηηζηηθώλ αμηώλ, πνπ επηηξέπεη ηε κεηαηξνπή 

ηνπ νηθνλνκηθνύ δπλακηθνύ ηεο ρώξαο  ζηα πην απνηειεζκαηηθά θαη ακνηβαία επσθειή 

επελδπηηθά ζρέδηα πνπ αθνξνύλ ηδησηηθέο εηαηξείεο επελδύζεσλ, ηξνθίκσλ θαη  παξαγσγνύο 

πνηώλ θαζώο θαη θηεκαηνκεζίηεο γηα αθίλεηα.  

 Ζ δεκηνπξγία ελόο επλντθνύ επελδπηηθνύ θιίκαηνο ζην δηάινγν κεηαμύ ηεο Ρσζίαο θαη 

Διιεληθώλ εηαίξσλ. 

 Ζ αληαιιαγή ηδεώλ θαη απόςεσλ κεηαμύ ησλ Ρώζζσλ  θαη Διιήλσλ  επηρεηξεκαηηώλ θαη 

επελδπηώλ ζην Διιελν - Ρσζηθό ζπλέδξην ζα  ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία θαη ελίζρπζε ελόο 

λένπ κνληέινπ ακνηβαίαο ζπλεξγαζίαο..                                 .                                            

Σα θύξηα ζέκαηα πξνο ζπδήηεζε ηνπ ζπλεδξίνπ είλαη  ηδηαίηεξα θεξδνθόξα θαη ρακεινύ θηλδύλνπ 

γηα ηα ηκήκαηα ησλ νηθνλνκηώλ ησλ ρσξώλ καο, όπσο: Πξνώζεζε ησλ επελδύζεσλ θαη ηνπ 

πνιηηηζηηθνύ δπλακηθνύ ζηελ Διιάδα. Κνηλή πινπνίεζε ησλ έξγσλ  ηδησηηθνύ θαη δεκόζηνπ ηνκέα 

ζηνλ ηνκέα ησλ επηρεηξήζεσλ: Πξνζέιθπζε επελδπηηθώλ πόξσλ ζε κηα πνηθηιία έξγσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ παξαγσγήο θαη πσιήζεσλ. 

1.  πλεξγαζία ζηνλ θιάδν ησλ ηξνθίκσλ θαη ηνκέα πνηώλ. 

2. πλεξγαζία ζηνλ Eco - Δλεξγεηαθό ηνκέα – Φσηνβνιηατθά 

3.  Ζ πινπνίεζε  έξγσλ ζε Διιεληθά θαη Ρώζηθα εδάθε. Ζ θαηαζθεπή θαη δηαρείξηζε ησλ 

θέληξσλ logistics θαη ζηηο δύν ρώξεο 

4. Αλάπηπμε θέληξσλ αλαςπρήο θαη ηνπξηζκνύ ζηελ  Δύβνηα . 
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 πλέδξην 

Παξάιιεια κε ην επηρεηξεκαηηθό πλέδξην ζα ιάβεη ρώξα ζηελ Δξέηξηα ζην μελνδνρείν 

«Mira Mare» 24-27 Ματνπ  Οξζόδνμν ζπλέδξεην κε απνζηνιή 30 Ρώζσλ από ηελ Μόζρα 

ππό ηελ  αηγίδα θαη ηελ ππνζηήξημε ηνπ Ηδξύκαηνο ηνπ «Αγίνπ Ησάλλε ηνπ Ρώζνπ» ζηελ 

Μόζρα θαη ηεο Μεηξόπνιεο Υαιθίδαο. 

Θέκα ζπλεδξίνπ 

             «Οξζόδνμε Πίζηε θαη Κνηλέο Οκνινγίεο» 

             Ζ Λαηξεία ηνπ Αγίνπ Ησάλλε ηνπ Ρώζνπ, γλσζηνύ γηα ηα ζαπκαηά ηνπ ζε Οξζόδνμνπο θαη   

             Μνπζνπικάλνπο.        

 

 



 

 

 

 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηωλ  ζπλεδξίωλ: 

ζα ππάξρνπλ  νξγαλσκέλεο  Β2Β ζπλαληήζεηο κεηαμύ Ρώζσλ θαη Διιήλσλ επηρεηξεκαηηώλ. Οη 

ζπκκεηέρνληεο ηνπ ζπλεδξίνπ είλαη ζεκαληηθνί  Έιιελεο θαη Ρώζνη πνιηηηθνί θαη θπβεξλεηηθνί 

αμησκαηνύρνη, εκπεηξνγλώκνλεο, επελδπηέο, θαηαζθεπαζηέο παξαγσγνί θαη νύησ θαζεμήο, tour 

operators, νκάδα δεκνζηνγξάθσλ από ηειενπηηθά θαλάιηα αιιά θαη γλσζηά πεξηνδηθά θαη 

εθεκεξίδεο ηεο Μόζραο, νη νπνίνη ζα παξακείλνπλ ζηελ Δύβνηα κέρξη 1/6 θαη ζα μελαγεζνύλ ζε όια 

ηα ζεκεία ηνπξηζηηθνύ ελδηαθέξνληνο, γηα λα ζπιιέμνπλ πιηθό θαη θσηνγξαθίεο γηα ηα άξζξα ηνπο.                                             

. 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εκεξώλ ηνπ ζπλεδξίνπ ζην λεζί ηεο Δύβνηαο, ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ 3 

ζεκαληηθέο εθδειώζεηο: 

1. "Walk of Faith" από ηε Υαιθίδα, ηελ πξσηεύνπζα ηεο Δύβνηαο θαη από ηελ Λίκλε Βόξεηα 

Δύβνηα , ζην ρσξηό Πξνθόπη, πνπ ελώλεη ηηο εθαηνληάδεο πξνζθπλεηέο ζην ηαμίδη ηνπο γηα 

λα ζπλαληεζνύλ  κε ηα πιήζε  πνπ παξαθνινπζνύλ ηελ εηήζηα εκέξα ενξηαζκνύ ηνπ Αγίνπ 

Ησάλλε ηνπ Ρώζνπ 27 Μαίνπ θαη ζηε ζπλέρεηα πξόγξακκα μελάγεζεο θαη επηζθέςεσλ ζηελ 

Λίκλε, Όζην Γαπίδ, Αηδεςό. 

2. Ζ International Business - Regatta "ΔΤΒΟΗΑ-CUP 2012» πνπ ζα θάλεη ηνλ γύξν ηεο 

Δύβνηαο, μεθηλώληαο από Λαύξην 24/5, Δξέηξηα 25/5 , Υαιθίδα 26/5 , Αηδεςόο 27/5, θηάζνο 

28/5, θύξνο 29 & 30/5, Κύκε 31/5, Κάξπζηνο 1/6, όπνπ εθπξόζσπνο  ηνπ λνκνύ Δύβνηαο 

ζα απνλείκεη ζηνπο ληθεηέο ηεο  Regatta ηα έπαζια  γηα ηελ  1η θέση - 4000 ευρώ , 2η θέση - 

3000 ευρώ , 3η θέση - 2000 ευρώ θαη  4-5 θέση - 500 Ευρώ. Ο αγώλαο πεξηιακβάλεη  ηζηηνθόξα, 

"Ocean Star" A 51,2 πόδηα ηεο «Ocean Yachts". 

3. Πνιηηηζηηθή εθδήισζε ζηελ παξαιία ηεο Υαιθίδαο 26 Μαίνπ,  έλαξμε 21.30  θαη 

ραηξεηηζκόο ηεο άθημεο ηεο Ρώζηθεο Ρεγγάηαο από ηνλ Γήκαξρν Υαιθηδαίσλ θ. Αζ. 

Εεκπίιε,  κε Ρώζνπο θαη Έιιελεο θαιιηηέρλεο θαη παξαδνζηαθά ζπγθξνηήκαηα.  

 

 

αο επραξηζηoνύκε  γηα ηελ πξνζνρή ζαο 

 

Γηα ηελ νξγαλσηηθή Δπηηξνπή 

 

                                                       McGarry Ray                 Vadim Scryabin 

 

 

 


