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CHAMBER OF THESPROTIA
Από:
Προς:
Αποστολή:
Θέµα:

"B8 Diefthinsi" <b08@mfa.gr>
"B8 Diefthinsi" <b08@mfa.gr>
Τρίτη, 5 Μαρτίου 2013 12:39 µµ
Ενηµέρωση για: εξαγωγές αγροτικών προϊόντων στο Καζακστάν/ελληνική συµβολή σε νέο
πρόγραµµα αγροτικής ανάπτυξης Καζακστάν

Β8 ∆/νση Επιχειρηµατικής Ανάπτυξης
Υπουργείο Εξωτερικών
Ζαλοκώστα 10 & Κριεζώτου
10671 Αθήνα
Τηλ.: (+30) 210 368 2764
Φαξ.: (+30) 210 368 2771
Σε συνέχεια αιτηµάτων ελληνικών επιχειρήσεων που ζητούν την συνδροµή της Πρεσβείας
Αστάνα για εξαγωγές στο Καζακστάν ο Πρέσβης της Ελλάδας στο Καζακστάν µας ενηµέρωσε
µε έγγραφο του για τις προοπτικές και την δυναµική εξαγωγών ελληνικών προϊόντων στο
Καζακστάν στην συνέχεια σχετικών συναντήσεων που είχε στην χώρα αυτή.
Συγκεκριµένα ο κ. Πρέσβης συναντήθηκε πρόσφατα µε τον Πρόεδρο της κρατικής εταιρείας
Kazagro κ. Dulat Aitzanov και την Πρόεδρο της Kazagromarketing κα Aigul Akhmedzhanova.
Στην εταιρεία Kazagro και στις υπό αυτήν θυγατρικές έχει ανατεθεί το επιχειρησιακό σκέλος της
γεωργικής πολιτικής του Καζακστάν (ανάπτυξη, marketing, εφαρµογή νέων τεχνολογιών,
επενδύσεις).
Η κα Akhmedzhanova πρότεινε όπως εκπρόσωποι ενώσεων παραγωγών της Ελλάδας
επισκεφθούν το Καζακστάν προκειµένου να συναντηθούν µε εδώ οµολόγους τους. Οι
συναντήσεις, που θα οργανώσει η Kazagromarketing θα πραγµατοποιηθούν σε κάποια καζακική
πόλη. Από πλευράς Καζακστάν προτάθηκε για τους ελαιοπαραγωγούς το Pavlodar και για τους
οινοπαραγωγούς η πρωτεύουσα Almaty.
Στις σχετικές συναντήσεις τέθηκε επίσης η δυνατότητα συνεργασίας µε το Καζακστάν µε την
µεταφορά τεχνογνωσίας από την χώρα µας στους τοµείς νέων τεχνολογιών στον αγροτικό τοµέα,
ασφάλειας τροφίµων, κτηνοτροφίας, και παραγωγής ηλιέλαιου και γαλακτοκοµικών προϊόντων.
Η πλευρά του Καζακστάν εξήρε την πείρα και παράδοση της χώρας µας στον γεωργικό τοµέα
και ζήτησε την συνεισφορά µας στο πρόγραµµα µεταρρύθµισης του αγροτικού τοµέα του
Καζακστάν. Το πρόγραµµα έχει χρονικό ορίζοντα το έτος 2020.
Περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να αναζητήσετε επικοινωνώντας µε την ∆ιεύθυνση µας
(υπεύθυνος κ. Πετρόπουλος) ή απ’ ευθείας µε την Πρεσβεία µας στο Καζακστάν:
Πρεσβεία Αστάνας
109 microdistrict KARAOTKEL 2010000, Astana
Τ. 0077172 563714
Φ. 0077172 244776
∆ιαφ. Ώρας: Θ:+3h, Χ:+4h Ωράριο(ώρα Eλλάδος): Θ:06.00-13.30, Χ:05.00-12.30
Πρέσβυς: Ευθύµιος Παντζόπουλος
Ο ∆ιευθυντής
Γεώργιος Κουτσοδήµος
Γεν. Σύµβουλος ΟΕΥ Β΄
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