
Τα αποτελέσματα της Επίσκεψης του Ελληνορωσικού Εμπορικού 
Επιμελητηρίου στη Μόσχα και η ίδρυση του Επιχειρηματικού Συμβουλίου 

του στη Ρωσία 

  
  
Στα πλαίσια της επίσκεψης του Ελληνορωσικού Εμπορικού Επιμελητηρίου στη 
Μόσχα πραγματοποιήθηκε, στις 2 Ιουνίου 2016, η πρώτη συνεδρίαση 
του Επιχειρηματικού του Συμβουλίου στη Ρωσία με την συμμετοχή 
εκπροσώπων των εταιριών : Coca - Cola Eurasia,  Chipita,  Intracom 
Sviaz,  Kleeman, Μouzenidis Travel, Ελληνικής Ομοσπονδίας Γούνας, Σύνδεσμου 
Ελλήνων Γουνοποιών και μια σειρά άλλων επιχειρήσεων με έντονη 
δραστηριότητα και παρουσία στην αγορά της Ρωσίας. Γραμματέας του 
Επιχειρηματικού Συμβουλίου στη Ρωσία ορίσθηκε ο κ. Νίκος Σκυλάκης, 
Σύμβουλος της Deagostini με πολυετή εμπειρία στην αγορά της Ρωσίας. 
  
Στην συνεδρίαση συζητήθηκαν η οργάνωση και η λειτουργία του 
Επιχειρηματικού Συμβουλίου, με βασικό στόχο να υποστηριχθεί και να τονωθεί η 
Ελληνική επιχειρηματική παρουσία στη Ρωσία, αλλά και να διευρυνθεί η 
συνεργασία με τις Περιφέρειες της Ρωσίας μέσω της ανάπτυξης κοινών 
πρωτοβουλιών. Στην συνεδρίαση αποφασίσθηκε πέρα από την έκδοση ενός 
ηλεκτρονικού οδηγού “ Doing Business in Russia”, η διοργάνωση ενός σεμιναρίου 
για τους τρόπους προσέγγισης της ρωσικής αγοράς  στα πλαίσια των 
εκδηλώσεων του Ελληνορωσικού Εμπορικού Επιμελητηρίου στη προσεχή 
διοργάνωση της ΔΕΘ, όπου φέτος η Ρωσία είναι τιμώμενη χώρα. 
  
Στις 3 Ιουνίου 2016 στο Ομοσπονδιακό Επιμελητήριο της Ρωσίας 
πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση του Στρατηγικού Συμβούλιου του 
Ελληνορωσικού Εμπορικού Επιμελητηρίου στη Ρωσία με την συμμετοχή 
εκπροσώπων του Ομοσπονδιακού Επιμελητηρίου της Ρωσίας, του Russian Union 
of Industrialists and Entrepreneurs (RSPP), του Επιμελητηρίου της Μόσχας, της 
Ένωσης των Ρώσων Κατασκευαστών όπως και άλλων κλαδικών Συνδέσμων και 
θεσμικών Φορέων της Ρωσίας. 
  
Στην συνεδρίαση συζητήθηκαν οι τρόποι ενίσχυσης της οικονομικής ανάπτυξης 
των δυο χωρών, ενώ το Ελληνορωσικό Εμπορικό Επιμελητήριο εξέφρασε την επιθυμία 
του για έντονη συνεργασία μεταξύ των Περιφερειών της Ρωσίας και της Ελλάδας αλλά 
και για την ίδρυση μικτών επιχειρήσεων. 

  

Στη Συνεδρίαση του Στρατηγικού Συμβουλίου συμμετείχε με ομιλία για τα θέματα 
της ενεργειακής πολιτικής και ασφάλειας, το νέο μέλος του Συμβουλίου – μια 
εξέχουσα προσωπικότητα της Ρωσίας– ο πολιτικός επιστήμονας,  ακαδημαϊκός 
της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών,  κ. Nodari Simonja. 

Ξεχωριστές ενέργειες πραγματοποιηθήκαν από το Ελληνορωσικό Εμπορικό 
Επιμελητήριο για την προώθηση των Ελληνικών προϊόντων γούνας στην Ρωσική 
αγορά. Πραγματοποιήθηκε συνάντηση προς συζήτηση των επίκαιρων 
θεμάτων  της Ελληνικής Γούνας στην οποία συμμετείχαν ο οργανισμός “Delovaya 



Russia”, το Ελληνορωσικό Εμπορικό Επιμελητήριο, η Ελληνική Ομοσπονδία 
Γούνας,  ο Σύνδεσμος Ελλήνων Γουνοποιών και Ρώσοι γουνέμποροι.  Στην 
συνάντηση επισημάνθηκε ο ρόλος του Ελληνορωσικού Εμπορικού Επιμελητηρίου 
και η ιδιαίτερη συμβολή του στην  επίλυση των προβλημάτων σε κυβερνητικό 
επίπεδο που αντιμετώπιζε η Ελληνική Γούνα με την εισαγωγή και την σήμανση 
στη Ρωσία. 

  

Στα πλαίσια της Επίσκεψης του ΕΡΕΕ στη Μόσχα πραγματοποιήθηκε η 
συνάντηση του Προέδρου του Ελληνορωσικού Εμπορικού Επιμελητηρίου κ. 
Χρήστου Δήμα με τον Πρόεδρο της Ένωσης των Ρώσων Κατασκευαστών 
κ.  Vladimir Yakovlev κατά την οποία οι δυο πλευρές συζήτησαν τις προοπτικές 
της περαιτέρω συνεργασίας στον κατασκευαστικό τομέα. Οι δυο πλευρές 
προτίθενται να υπογράψουν στο άμεσο προσεχές διάστημα συμφωνητικό 
εκπροσώπησης στην Ελλάδα της Ένωσης Κατασκευαστών της Ρωσίας από το 
Ελληνορωσικό Εμπορικό Επιμελητήριο. 

 


