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  Διοργάνωση web seminar για τοποθέτηση ελληνικών προϊόντων σε ρωσική     

ιστοσελίδα. 

   Στις 11 Ιουνίου 2021 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακό σεμινάριο που 

διοργάνωσε το Γραφείο ΟΕΥ Μόσχας με την εταιρεία City Nature, τεχνικό σύμβουλο 

μίας από τις μεγαλύτερες ρωσικές εταιρείες ηλεκτρονικού εμπορίου, την Ozon Global. 

Σκοπός του σεμιναρίου, στο οποίο συμμετείχαν 22 ελληνικές επιχειρήσεις, ήταν η 

ενημέρωση ελληνικών επιχειρήσεων που επιθυμούν να τοποθετήσουν τα προϊόντα 

τους στην εν λόγω πλατφόρμα. 

Σημειώνεται ότι η πύλη Ozon Global προσφέρει στο Ρώσο καταναλωτή, 

μεταξύ άλλων, πρόσβαση σε ξένα προϊόντα που δεν κυκλοφορούν απαραίτητα στη 

ρωσική αγορά. Τούτο σημαίνει ότι ξένες επιχειρήσεις μπορούν να τοποθετήσουν τα 

προϊόντα τους στην πλατφόρμα, χωρίς αυτά να έχουν συμμορφωθεί στις απαιτήσεις 

σήμανσης της ρωσικής νομοθεσίας ή της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης και 

επίσης ότι ο Ρώσος καταναλωτής μπορεί να αγοράσει τα προϊόντα αυτά ως ιδιώτης, 

αδασμολόγητα και χωρίς καταβολή ΦΠΑ (όριο τα 200 € και 31 Kg βάρους). 

Ωστόσο, στην πύλη της  Ozon Global, και σύμφωνα με τη ρωσική νομοθεσία, 

υφίστανται απαγορεύσεις ή περιορισμοί στη δημοσίευση, προς πώληση από 

απόσταση, ορισμένων προϊόντων, όπως: αλκοολούχα ποτά, φυτοφάρμακα, 

προϊόντα καπνού, ηλεκτρονικά τσιγάρα, ιατρικά & κτηνιατρικά φάρμακα, κ.ά. Επιπλέον 

πληροφορίες, μπορεί να παράσχει το Γραφείο ΟΕΥ Μόσχας (ecocom-

moscow@mfa.gr). 

Γραφείο ΟΕΥ Μόσχας 

 

   Εκδήλωση για την προστασία και ενίσχυση των πνευματικών δικαιωμάτων 

στην Αλβανία.  

  Στις 10 Ιουνίου τ.έ, πραγματοποιήθηκε στα Τίρανα, εκδήλωση για την 

προστασία και ενίσχυση των πνευματικών δικαιωμάτων στην Αλβανία, στο πλαίσιο 

του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Διδυμοποίησης (Twinning Project) “Strengthening 

the Protection and the Enforcement of Intellectual Property Rights”. 

Η ανωτέρω εκδήλωση, η οποία ήταν ελεύθερη για το κοινό και τα μέσα 

μαζικής ενημέρωσης, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, με την συμμετοχή του 

επιστημονικού προσωπικού του προγράμματος, εκπροσώπων των φορέων 



υλοποίησης, της Αντιπροσωπείας ΕΕ στην Αλβανία, καθώς και του Γραφείου ΟΕΥ 

Τιράνων. 

Ο Προϊστάμενος του Γραφείου κος Σαράντης Μοσχόβης, Σύμβουλος ΟΕΥ Α’ , 

σε παρέμβασή του στο πάνελ ομιλητών της εκδήλωσης, επεσήμανε ότι η προστασία 

των πνευματικών δικαιωμάτων έχει ολοένα αυξανόμενη σημασία για την οικονομική 

ανάπτυξη μιας χώρας και ειδικότερα για την εμπορική και επιχειρηματική συνεργασία 

σε καθεστώς διεθνοποιημένης οικονομίας. Κατά την εκδήλωση, έγινε, επίσης, 

αναφορά στις νέες προκλήσεις και ζητήματα που ανέκυψαν λόγω της πανδημίας, 

αναφορικά με το διάλογο για την κατοχύρωση και ενδεχόμενη εμπορική διάθεση των 

ευρεσιτεχνιών των εμβολίων.  

Γραφείο ΟΕΥ Τιράνων 

   

  Προώθηση οίνων ΠΟΠ Νάουσα στην Ιαπωνία. 

Την 30 Ιουνίου τ.έ, υλοποιήθηκαν στην πόλη Μίτο της Ιαπωνίας, μία σειρά 

δράσεων στο πλαίσιο του προγράμματος “Προώθηση οίνων ΠΟΠ Νάουσα στις 

Η.Π.Α, Αυστραλία, Ιαπωνία”, δικαιούχος του οποίου είναι η Ένωση Νομικών 

Προσώπων με επικεφαλής τον Α.Α.Ο.Σ. ΒΑΕΝΙ Νάουσα και υπό την αιγίδα της 

Πρεσβείας Τόκυο. Τον απαραίτητο έλεγχο διενήργησε εκπρόσωπος του Γραφείου 

ΟΕΥ Τόκυο, σύμφωνα με την προβλεπόμενη νόμιμη διαδικασία.   

Κατά την διάρκεια των δράσεων, οι οποίες αφορούσαν γευσιγνωσία, 

masterclass, food pairing και δείπνο, παρουσιάστηκαν συνολικά 35 κρασιά ΠΟΠ 

Ξινόμαυρο Νάουσας. Η συμμετοχή  στο masterclass και το food pairing (ο 

συνδυασμός των κρασιών έγινε με ελληνικά τυριά) έφτασε το 100% με 15 άτομα 

έκαστο, ενώ στη γευσιγνωσία καταγράφηκαν 80 συμμετοχές. Μεταξύ των 

συμμετεχόντων, υπήρξε και δημοσιογράφος τοπικής οικονομικής εφημερίδας, ο 

οποίος κάλυψε την εκδήλωσε και πήρε συνεντεύξεις από τους παρευρισκόμενους.  

Στο πλαίσιο των δράσεων προώθησης, παρατέθηκε από τον Έλληνα Πρέσβη 

στην Ιαπωνία δείπνο σε παραδοσιακό ιαπωνικό εστιατόριο, στο οποίο 

παρευρέθησαν προσωπικότητες της τοπικής κοινωνίας στον χώρο της εστίασης και 

της λιανικής διάθεσης οίνων, καθώς και ο εισαγωγέας ελληνικών προϊόντων και 

διοργανωτής των εν λόγω δράσεων.  

Γραφείο ΟΕΥ Τόκυο 



 

 Μελέτη Γραφείου ΟΕΥ Βουκουρεστίου για την ελληνική επιχειρηματική παρουσία   

στη Ρουμανία. 

Το Γραφείο ΟΕΥ Βουκουρεστίου συνέταξε μελέτη, με θέμα “Επιτυχημένη 

Ελληνική Επιχειρηματική Εξωστρέφεια, Παρουσία και Δραστηριοποίηση των 

Επιχειρήσεων Ελληνικών Συμφερόντων στη Ρουμανία” και την παρουσίασε σε 

Webinar που διοργάνωσε στις 6 Ιουλίου τ.έ, κατά τη διάρκεια του οποίου απηύθυνε 

χαιρετισμό η Πρέσβυς της Ελλάδος στο Βουκουρέστι κα Γραμματά και συμμετείχαν 

ως ομιλητές ο Υφυπουργός κ. Κ. Φραγκογιάννης, o Γενικός Γραμματέας του 

ρουμανικού Υπουργείου Οικονομίας, Επιχειρηματικότητας και Τουρισμού, ο 

Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας κ.ά.  

Δυνάμει της εν λόγω μελέτης, το Γραφείο ΟΕΥ Βουκουρεστίου επιχείρησε να 

καταγράψει τον πραγματικό αριθμό των δραστηριοποιούμενων στη Ρουμανία 

επιχειρήσεων ελληνικών συμφερόντων, τους κλάδους και γεωγραφικές περιοχές 

δραστηριοποίησης τους, το συνολικό κύκλο εργασιών κλπ.  

Κύρια στοιχεία που συγκρατούνται από τη μελέτη είναι, μεταξύ άλλων, το 

γεγονός ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην 8η θέση των κυριότερων επενδυτών στη 

Ρουμανία με αριθμό καταγεγραμμένων επιχειρήσεων 7.648 το Δεκέμβριο 2019 και 

7.904 το Μάρτιο 2021. Από το σύνολο των καταγεγραμμένων επιχειρήσεων 

ποσοστό 27% επί του συνόλου έχει ενεργή παρουσία. Επίσης σύμφωνα με τα 

στοιχεία της μελέτης, οι ανωτέρω 2.095 εταιρείες απασχολούσαν 14.803 

εργαζόμενους, ενώ ο κύκλος εργασιών τους κατά το 2019 ανήλθε σε 10,9 δισ. €.  

Γραφείο ΟΕΥ Βουκουρεστίου  

 

 Διαδικτυακό Επιχειρηματικό Forum Ουκρανίας – Ελλάδας. 
 

Την 12 Ιουλίου 2021 έλαβε χώρα, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 

“zoom”, το επιχειρηματικό Forum με τίτλο “Ukraine and Greece – discover new 

opportunities”, το οποίο ξεκίνησε με πρωτοβουλία του Γραφείου ΟΕΥ Κιέβου και 

συνδιοργανώθηκε από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης 

(ΕΒΕΘ) και το αντίστοιχο Επιμελητήριο της Ουκρανίας (UCCI).  



Στο  Forum συμμετείχαν εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου και 

πολιτικών και συνδικαλιστικών παραγόντων καθώς και 56 συνολικά εταιρείες και 

από τις δύο χώρες, οι οποίες εξεδήλωσαν ενδιαφέρον για μεταξύ τους συνεργασίες. 

Κοινός τόπος στις τοποθετήσεις των συμμετεχόντων ήταν τα μεγάλα 

περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης των εμπορικών και οικονομικών σχέσεων των 

χωρών, ενώ οι ειδικότεροι τομείς στους οποίους επικεντρώθηκαν οι συμμετέχοντες 

είναι: ο αγροδιατροφικός και ναυπηγοεπισκευαστικός τομέας, η ενέργεια, οι 

θαλάσσιες μεταφορές, ο τουρισμός, το εμπόριο πρώτων υλών, οι κατασκευές κ.ά. 

Η εκδήλωση περιελάμβανε ακόμη ειδική παρουσίαση του επενδυτικού 

περιβάλλοντος και των επενδυτικών ευκαιριών στην Ουκρανία, του εν εξελίξει 

προγράμματος μεγάλων ιδιωτικοποιήσεων στη χώρα και του ρόλου της Εμπορικής 

και Αναπτυξιακής Τράπεζας Ευξείνου Πόντου, οργάνου του ΟΣΕΠ.  

Η διοργάνωση του Forum στέφθηκε από ιδιαίτερη επιτυχία, καθώς άπαντες οι 

συμμετέχοντες εξέφρασαν την ικανοποίησή τους και την ευχή να αποτελέσει αυτή η 

πρωτοβουλία το ερέθισμα για ακόμη στενότερη συνεργασία των επιχειρήσεων των 

δύο χωρών, προτείνοντας παράλληλα την επανάληψη παρόμοιας εκδήλωσης στο 

μέλλον, με έμφαση και σε άλλους τομείς της οικονομίας και του επιχειρείν.  

Γραφείο ΟΕΥ Κιέβου 

 

 Εκδηλώσεις προώθησης ελληνικών προϊόντων “Pop Up Store” στο Η.Β –  

Γευσιγνωσίες εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου και ελληνικών οίνων. 

 

Τον Ιούλιο τ.έ πραγματοποιήθηκαν στο χώρο του ειδικού καταστήματος Pop 

Up Store, ονομασίας “BITES OF GREECE”, στο οποίο υπάρχουν και εκτίθενται μόνο 

ελληνικά προϊόντα, δύο προγραμματισμένες γευσιγνωσίες (Masterclasses), για το 

ελληνικό εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο και τα ελληνικά κρασιά. 

Ειδικότερα, την 8η Ιουλίου τ.έ, πραγματοποιήθηκε η γευσιγνωσία ελαιολάδου, 

από την συγγραφέα, δημοσιογράφο και ειδικό επί του ελαιολάδου και του χώρου 

της υγιεινής διατροφής κα Judy Ridway, η οποία αναφέρθηκε στο εξαιρετικά 

παρθένο ελαιόλαδο και τις διακρίσεις του, εξήρε τις ευεργετικές του δράσεις στην 

ανθρώπινη υγεία και επεσήμανε ότι αποτελεί βασικό συστατικό της μεσογειακής 

διατροφής. Την γευσιγνωσία παρακολούθησαν, μεταξύ άλλων, και εκπρόσωποι 



εισαγωγικών επιχειρήσεων ελληνικών προϊόντων, οι οποίες έχουν τοποθετήσει 

ελληνικά προϊόντα και ελαιόλαδο σε μεγάλες γνωστές αλυσίδες τροφίμων του 

Ηνωμένου Βασιλείου.  

Ακολούθως, την 12η Ιουλίου τ.έ, στο ίδιο κατάστημα, πραγματοποιήθηκε 

γευσιγνωσία για τα ελληνικά κρασιά από τον γνωστό Master of Wine (MW), 

παρουσιαστή, ειδικό στα ελληνικά και κυπριακά κρασιά κ. Demetri Walters. Ο κ. 

Walters αναφέρθηκε στην παραγωγή εξαιρετικών ελληνικών κρασιών από 

εγχώριες ελληνικές ποικιλίες και προχώρησε στη γευσιγνωσία επτά κρασιών από 

αυτά που ήταν διαθέσιμα στο κατάστημα. Οι προσκεκλημένοι επέδειξαν ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον, επισημαίνοντας την ανάγκη διενέργειας συχνότερων και 

συστηματικότερων προωθητικών ενεργειών για την προβολή των ελληνικών 

κρασιών.  

Γραφείο ΟΕΥ Λονδίνου  

 

    Διαδικτυακό σεμινάριο Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για μέλη   

                Ισραηλοελληνικού Εμπορικού Επιμελητηρίου. 

Στις 6 Ιουλίου τ.έ, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακό σεμινάριο (webinar), το 

οποίο διοργανώθηκε από το Ισραηλοελληνικό Επιμελητήριο σε συνεργασία με το 

Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με τίτλο 

“Expanding Business, Creating Synergies”.  

Κατά τη διάρκεια του webinar, το οποίο απευθυνόταν στα μέλη και άλλους 

προσκεκλημένους του ΙΕ Επιμελητηρίου, απηύθυναν χαιρετισμό ο Υπουργός κ. 

Παπαθανάσης, ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Ισραηλοελληνικού Επιμελητηρίου, ο 

Πρέσβυς του Ισραήλ στην Αθήνα και ο Προϊστάμενος του Γραφείου ΟΕΥ Τελ Αβίβ, 

ενώ ο Γενικός Γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ κ. Καβαλάκης, 

αναφέρθηκε στις επενδυτικές ευκαιρίες, στρατηγικές και ιδιωτικές, σε συγκεκριμένα 

κίνητρα και άλλες πτυχές του νέου επενδυτικού νόμου στην Ελλάδα. 

Σύμφωνα με το Γραφείο ΟΕΥ Τελ Αβίβ, η εκδήλωση κρίνεται ως επιτυχής, 

δεδομένης της αυξημένης συμμετοχής των μελών του Επιμελητηρίου, οι ερωτήσεις 

των οποίων εστιάστηκαν κυρίως σε θέματα τραπεζικών επιχειρηματικών δανείων 

και δυνατοτήτων χρηματοδότησης.  



Αμφότερες οι πλευρές αναφέρθηκαν στις εξαιρετικές σχέσεις των δύο 

χωρών και στις δυνατότητες της Ελλάδας ως επενδυτικού προορισμού, ενώ 

τόνισαν την ανάπτυξη δεσμών και την άριστη συνεργασία των επιχειρηματικών 

κοινοτήτων των δύο χωρών.  

Γραφείο ΟΕΥ Τελ Αβίβ   

 

 Εκδηλώσεις στην Νέα Υόρκη στο πλαίσιο του Προγράμματος Προβολής – 

Προώθησης Οίνων σε Τρίτες Χώρες του Οινοποιείου “Κτήμα Ζαφειράκης”. 

 

 

Κατά τη διάρκεια των μηνών Ιουλίου – Αυγούστου τ.έ, πραγματοποιήθηκαν 

στη Νέα Υόρκη, Δράσεις και Εκδηλώσεις στο πλαίσιο του Προγράμματος 

προώθησης οίνων σε τρίτες χώρες, του δικαιούχου “Κτήμα Ζαφειράκη”. 

 

Από το Γραφείο ΟΕΥ Νέας Υόρκης πραγματοποιήθηκαν επιτόπιες 

επισκέψεις, σε εκδηλώσεις οι οποίες αφορούσαν “Γευσιγνωσίες σε 

καταστήματα”. Ειδικότερα, οι εν λόγω δράσεις έλαβαν χώρα σε καταστήματα 

πώλησης οινοπνευματωδών ποτών στα δημοφιλή Δημοτικά Διαμερίσματα 

Brooklyn και Manhattan της Νέας Υόρκης. 

 

Γραφείο ΟΕΥ Νέας Υόρκης  


