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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΕΔΡΙΟΤ 

ΔΕΤΣΕΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΡΩΙΚΟ ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΟ ΤΝΕΔΡΙΟ 

 

"Σο νέο οικονομικό μονηέλο ηων ζτέζεων ηες Ρωζίας με ηεν  Ελλάδα ζηον 

ηομέα ηων επενδύζεων και ηες καινοηομίας" 

 

ηο νεζί ηες Εύβοιας- Ερέηρια , Ελλάδα - 24/05 - 27/05/2012 

 

Διοργάνωζε:                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Δκπνξν-βηνκεραληθό  Δπηκειεηήξην, Μόζραο – Ρσζία       

                                               

Τπό ηεν αιγίδα ηων: 

Βνπιή ησλ Διιήλσλ                                                                                                                                                         

Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ                                                                                                                 

Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο                                                                                                                                              

Οκνζπνλδηαθή Τπεξεζία "Rossotrudnichestvo"  Ρσζηθό Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ                                                                                                                

Δκπνξν-βηνκεραληθό Δπηκειεηήξην Διιάδαο                                                                                                                                                    

Μόζρα Δκπνξν-βηνκεραληθό  Δπηκειεηήξην ηεο Ρσζηθήο Οκνζπνλδίαο 

 

Τποζηεριδόμενο από: 

Διιεληθόο Οξγαληζκόο Σνπξηζκνύ, ΔΒΔΑ, Δκπνξηθό Δπηκειεηήξην Αζήλαο, Παλειιήληα 

Οκνζπνλδία Ξελνδόρσλ, Οκνζπνλδία Διιεληθώλ ηνπξηζηηθώλ Γξαθείσλ,Διιεληθό επηκειεηήξην 

μελνδνρεηαθώλ επηρεηξήζεσλ,Διιεληθή νκνζπνλδία ηδηνθηεηώλ μελνδνρείσλ,Κεληξηθή Έλσζε 

Διιεληθώλ Δπηκειεηεξίσλ, Γηαθνηλνβνπιεπηηθή Δπηηξνπήο Διιελν-Ρσζηθήο Φηιίαο, Διιελν-

Ρσζηθό Δπηκειεηήξην, Γήκνο Υαιθίδαο, Γήκνο Δξέηξηαο, Έλσζε Ξελνδόρσλ Δύβνηαο, JSC 

"Οξγαληζκόο Δπελδύζεσλ θαη Πξνώζεζεο Δμαγσγώλ", Ρσζηθή εκπνξηθή ηξάπεδα "Κέδξνο" 
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Επίζεμο Πρόγραμμα: 

24  Μαΐοσ (Πέμπηε) 

Αλαρώξεζε από Μόζρα Domodedovo 06.20  -  Άθημε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο 08.35  

θαη κεηαθνξά ζην μελνδνρείν NEGROPONTE ζηελ Δξέηξηα 10.30 

14:00 - 14:30 Δλεκέξσζε γηα ηα ειιεληθά θαη ξσζηθά ΜΜΔ. 

Η ελεκέξσζε είλαη αθηεξσκέλε ζηηο πξννπηηθέο αλάπηπμεο ησλ ξσζν-ειιεληθώλ νηθνλνκηθώλ 

ζρέζεσλ ζηε δηακόξθσζε θαη ιεηηνπξγία ελόο λένπ νηθνλνκηθνύ κνληέινπ ησλ ζρέζεσλ κεηαμύ 

ηεο Ρσζίαο θαη ηεο Διιάδαο, ηνλ ηειεπηαίν επελδπηηθό λόκν, ηελ αύμεζε ηεο ειθπζηηθόηεηαο ησλ 

επελδύζεσλ ζηελ  ειιεληθή επηθξάηεηα. 

14:30 - 15:30 Γεύκα                                                                                                                                                                           

16:00 - 18:00 πλάληεζε Β2Β κεηαμύ  Ρσζσλ θαη Έιιελσλ επηρεηξεκαηηώλ                                                             

18:00 - 19:00 Ξελάγεζε ζηελ πόιε ηεο Δξέηξηαο                                                                                                           

19.00-20.00 Γεύκα                                                                                                                                                                   

20:00 - 22:30  Υαηξεηηζκόο – Καισζόξηζκα από ηνλ Γήκαξρν Δξέηξηαο 

25ε   Μαΐοσ  (Παραζκεσή) 

10:00 - 14:00 πλαληήζεηο  Β2Β κεηαμύ  Ρώζσλ  θαη αλάινγσλ Έιιήλσλ  επηρεηξεκαηηώλ 

(πξνθαζσξηζκέλα ξαληεβνύ).                                                                                                                  

11:30 - 13:00 εκηλάξην γηα ηνπο Ρώζνπο επηρεηξεκαηίεο "Πώο λα μεθηλήζνπλ επηρείξεζε ζηελ 

Διιάδα"                                                                                                                                                     

11:30 - 13:00 εκηλάξην γηα ηνπο Έιιελεο επηρεηξεκαηίεο " Πώο λα μεθηλήζνπλ επηρείξεζε ζηελ  

Ρσζία"                                                                                                                                                           

14:00 - 15:00 Γεύκα                                                                                                                                                                

17:00 - 19:00  μελάγεζε ζε  εξγνζηάζην θξαζηνύ                                                                                                               

20:00 - 22:30 κπάξκπεθηνπ ζηελ παξαιία ηνπ μελνδνρείνπ γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο, άθεμε ηεο 

REGATTA θαη ησλ πιεξσκάησλ  «Δύβνηα θύπειιν ην 2012» ζηελ καξίλα ηνπ μελνδνρείνπ. 

26ε  Μαΐοσ (άββαηο) 

Δπίζεκεο εθδειώζεηο   /  Οινκέιεηα 

10:00 - 11:30 – Δπίζεκε Σειεηή Έλαξμεο ηνπ πλεδξίνπ, Οινκέιεηα:                                                                               

Η νηθνδόκεζε ελόο λένπ νηθνλνκηθνύ κνληέινπ ησλ ζρέζεσλ κεηαμύ ηεο Ρσζίαο θαη ηεο Διιάδαο. 

Θέμαηα προς ζσδήηεζε: 

1. Ρσζν-ειιεληθέο  ζρέζεηο ζην παξόλ ζηάδην (πξνβιήκαηα θαη πξννπηηθέο) 

2. Η δηακόξθσζε ελόο λένπ νηθνλνκηθνύ κνληέινπ γηα ηε ζπλεξγαζία κεηαμύ ηεο Ρσζίαο θαη ηεο 

Διιάδαο 

3. Η αύμεζε ηεο ειθπζηηθόηεηαο ησλ επελδύζεσλ ζηελ Διιάδα θαη ηελ πηζαλή ζπκκεηνρή ησλ 

ξσζηθώλ εηαηξεηώλ ζηελ ηδησηηθνπνίεζε 
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4. Κνηλή εθαξκνγή ησλ λέσλ θαηλνηόκσλ έξγσλ ζηελ Διιάδα θαη ηε Ρσζία 

5. Οη ςπραγσγηθέο δπλαηόηεηεο ζηελ Διιάδα. 

11:30 - 12:00 Γηάιεηκκα θαθέ,  ζπλεληεύμεηο από ζπκκεηέρνληεο ηεο Οινκέιεηαο 

12:00 - 12:15 Τπνγξαθή ηνπ πξσηνθόιινπ γηα ηελ επίζεκε αδειθνπνίεζε ησλ πόιεσλ Υαιθίδαο 

θαη Kolomna                                                                                                                                                                                     

12:00 - 12:30 Τπνγξαθή ηνπ πξσηνθόιινπ γηα ηελ ακνηβαία ζπλεξγαζία κεηαμύ ηνπ 

Δπηκειεηήξηνπ Δύβνηαο θαη ηνπ Δκπνξηθνύ  Δπηκειεηήξηνπ ζηε Μόζρα. 

12:30 - 14:30 πδήηεζε ζηξνγγπιήο ηξαπέδεο : 

 Γεκόζηνο-ηδησηηθόο ηνκέαο ζε έξγα γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

 Οη ζύγρξνλεο κεζόδνη αθαιάησζεο λεξνύ θαη αλαθύθισζεο ησλ απνβιήησλ. 

 πλεξγαζίεο ζηελ παξαγσγή - ζηνλ αγξν-βηνκεραληθό ηνκέα 

 Σνπξηζηηθή ππνδνκή θαη θέληξα Aλαςπρήο. Πξνβνιή θαη παξνπζίαζε ησλ ηνπξηζηηθώλ 

παξνρώλ θαη πεξηνρώλ. Real Estate.  

14:30 - 15:30 Γεύκα 

16:00 - 18:00 πλέρηζε ησλ δηαπξαγκαηεύζεσλ κεηαμύ  Ρώζσλ θαη  Διιήλσλ επηρεηξεκαηηώλ B2B              

18:00 - 18:30 Απνινγηζκόο ηνπ ζπλεδξίνπ                                                                                                                           

19:00 – 20.00 : Γεύκα                                                                                                                                                                    

20.15: Αλαρώξεζε γηα ηελ πόιε ηεο Υαιθίδαο                                                                                                           

20:30 - 23:00 Πνιηηηζηηθέο εθδειώζεηο ζηελ παξαιία Υαιθίδαο. Υαηξεηηζκόο από ηνλ Γήκαξρν 

Υαιθηδέσλ-θαισζόξηζκα ηεο Ρεγγάηαο «Κύπειν Δύβνηαο » .  Gala αθηεξσκέλν ζηε κλήκε ηνπ 

Αγίνπ Ισάλλε ηνπ Ρώζνπ , ζπλαπιία ξσζηθήο κνπζηθήο θαη ειιεληθά παξαδνζηαθά ρνξεπηηθά. 

27ε  Μαΐοσ (Κσριακή) 

Πξσηλό.                                                                                                                                           

Αλαρώξεζε 8.30  γηα Πξνθόπη εθθιεζία Αγίνπ Ισάλλε ηνπ Ρώζνπ. πκκεηνρή ζηηο ενξηαζηηθέο 

εθδειώζεηο  ζηε κλήκε ηνπ Αγίνπ Ισάλλε ηνπ Ρώζνπ                                                                                          

12.00 αλαρώξεζε γηα Λίκλε.                                                                                                                                

12.30-14.00 μελάγεζε ζηελ πόιε θαη ηα πξνζθπλήκαηα – Μνπζείν Λίκλεο.                                                          

14.00 αλαρώξεζε γηα Καηνύληα – Γεύκα ζε παξαιηαθή ηαβέξλα .Διεύζεξνο ρξόλνο                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

16:30 - 18:00 Δπίζθεςε ζηα Λνπηξά Αηδεςνύ                                                                                                                 

18.00-19.00 Γεύκα                                                                                                                                                                    

19:30  - Αλαρώξεζε γηα ην αεξνδξόκην πηήζε κε Aegean 23.30 γηα Μόζρα 

ή 

16.00 Αλαρώξεζε γηα Δξέηξηα . Άθημε ζηελ Δξέηξηα 18.00 Διεύζεξνο ρξόλνο .                             

Αλαρώξεζε γηα αεξνδξόκην  20.00 – Άθημε ζην αεξνδξόκην 21.30                                                    

Πηήζε Νν 970  κε αλαρώξεζε 23.30 από Αζήλα γηα Μόζρα κε Aegean. 

*προς  επιβεβαίωζε 


