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ΑΛΓΕΡΙΑ
- Νέα αυστηρότερη πολιτική περιορισμού των εισαγωγών στην Αλγερία
Στις αρχές Ιουλίου 2017 εκδόθηκε απόφαση του Υπουργού Εμπορίου της
Αλγερίας, η οποία προβλέπει την αναστολή των διαδικασιών τραπεζικών πληρωμών
για εισαγωγές προϊόντων τα οποία δεν παράγονται στην Αλγερία.
Βάσει αυτής, η αλγερινή Ένωση Τραπεζών και Χρηματοπιστωτικών
Ιδρυμάτων (ABEF) εξέδωσε στις 4 Ιουλίου 2017 ανακοίνωση, καλώντας τα μέλη της
να αναστείλουν τις σχετικές διαδικασίες τραπεζικών πληρωμών, μέχρι την επικείμενη
επιβολή καθεστώτος αδειών εισαγωγής στα συγκεκριμένα προϊόντα. Εν συνεχεία,
στις 9 Ιουλίου η ABEF ανακοίνωσε κατάλογο με τα 24 προϊόντα, των οποίων η
εισαγωγή αναστέλλεται de facto. Ειδικότερα, περιλαμβάνονται 15 είδη διατροφής και
9 βιομηχανικά προϊόντα.
Τα 15 διατροφικά προϊόντα είναι: παρασκευάσματα για σούπες, σάλτσες,
μαγιονέζες και κέτσαπ, μουστάρδες, αρτοσκευάσματα, πίτσες, ζυμαρικά, ξηροί
καρποί, χυμοί φρούτων, εμφιαλωμένα και ανθρακούχα νερά, μαρμελάδες,
αραβόσιτος, αραχίδες, μπισκότα, σοκολάτες, παρασκευάσματα από κακάο,
κονσέρβες και τα 9 βιομηχανικά: είδη κρουνοποιίας, ηλεκτρικοί μετασχηματιστές,
επεξεργασμένα μάρμαρα, γρανίτες, τούβλα και κεραμίδια, τάπητες, προϊόντα με
σύνθεση από πλαστικό και έπιπλα.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται
στο Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Αλγερίου (ecocomalger@mfa.gr ).
Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Αλγερίου, 18.7.2017
ΓΑΛΛΙΑ
- Διεθνής Έκθεση Τροφίμων SIAL 2018 (Παρίσι, 21-25/10/2018)
Στις 21-25 Οκτωβρίου 2018 θα πραγματοποιηθεί στο Εκθεσιακό Κέντρο Paris
Villepinte Nord, στο Παρίσι, η Διεθνής Έκθεση Τροφίμων SIAL 2018. Η έκθεση
αυτή, μία από τις μεγαλύτερες στον κόσμο, αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη
διοργάνωση για επαγγελματίες του αγροτοδιατροφικού τομέα στην Ευρώπη και
διοργανώνεται στη γαλλική πρωτεύουσα ανά διετία. Ο όμιλος Comexposium, ο
οποίος διοργανώνει την έκθεση, αναλαμβάνει τη διοργάνωσή της και σε άλλες πόλεις
παγκοσμίως (Τορόντο, Τζακάρτα, Σαγκάη, Μόντρεαλ, Άμπου-Ντάμπι & Μανίλα).
Από πλευράς εκθετών αναμένεται να συμμετάσχουν στην προσεχή
διοργάνωση στο Παρίσι πάνω από 7.000 επιχειρήσεις από 109 χώρες, καθώς και
παραπάνω από 156.000 επισκέπτες (30% από τη Γαλλία και 70% από τον υπόλοιπο
κόσμο).
Κατά τη διοργάνωση του 2016 συμμετείχαν 239 ελληνικές επιχειρήσεις,
κατατάσσοντας την Ελλάδα στην 7η θέση από πλευράς αριθμού συμμετεχόντων. Την
ίδια χρονιά πραγματοποιήθηκαν πάνω από 250 εκδηλώσεις με την συμμετοχή 125
επισήμων κρατικών αποστολών, μεταξύ των οποίων και της ελληνικής.
Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της διοργανώτριας εταιρείας:
1. η προθεσμία για την προνομιακή εγγραφή συμμετοχής είναι η 15 Νοεμβρίου
2017, με δυνατότητα επιλογής εκθεσιακού χώρου,
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2. η εγγραφή στις εκθεσιακές εκδηλώσεις και στον κατάλογο λήγει τον
Φεβρουάριο 2018,
3. η έναρξη λειτουργίας του διαδικτυακού καταστήματος της ηλεκτρονικής
πύλης της έκθεσης αναμένεται τον Ιούνιο 2018.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται
στην ιστοσελίδα www.sialparis.com , καθώς και στο Γραφείο ΟΕΥ Παρισίων
(ecocom-paris@mfa.gr).
Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Παρισίων, 13.7.2017
- 32η Διεθνής Έκθεση Γεωργικής Παραγωγής SIVAL 2018 (Angers, 1618/1/2018)
Στις 16-18 Ιανουαρίου 2018 θα πραγματοποιηθεί στο εκθεσιακό κέντρο της
γαλλικής πόλης Angers, η 32η Διεθνής Έκθεση Τροφίμων SIVAL 2018. Η έκθεση
φιλοξενεί, σε ετήσια βάση, περίπου 620 εκθέτες και 22.800 επαγγελματίες
επισκέπτες.
Στην έκθεση συμμετέχουν κατασκευαστές γεωργικών μηχανημάτων,
προϊόντων φυτοπροστασίας, συσκευασίας, εργαστήρια ερευνών, εταιρείες
διαχείρισης γεωργικών αποβλήτων / ανακύκλωσης, παραγωγοί φρούτων και
λαχανικών, καπνού, σπόρων, δενδρυλλίων, αμπελουργών, φυτωρίων, μηλίτη,
βοτάνων, αρωματικών φυτών κ.ά.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται
στην ιστοσελίδα www.sival-angers.com, στην διοργανώτρια Ένωση Επαγγελματιών
Εκδηλώσεων Γαλλίας UNIMEV (υπεύθυνη κα Morgane SAGLIO, τηλ. 0033 2 41 93
4054, email: info@sival-angers.com), καθώς και στο Γραφείο ΟΕΥ Παρισίων
(ecocom-paris@mfa.gr).
Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Παρισίων, 27.7.2017
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
- Πρόσκληση υποβολής προσφορών για σύναψη συμβάσεως – πλαίσιο
(framework contract) παροχής υπηρεσιών σε πλαίσιο υλοποιήσεως εξωτερικής
βοήθειας Ε.Ε.
Η Γενική Διεύθυνση της Ευρ. Επιτροπής για την Αναπτυξιακή Συνεργασία
ΕΕ (DG DEVCO) προσκαλεί ενδιαφερόμενες εταιρείες να υποβάλουν προσφορά για
συμμετοχή σε σύμβαση- πλαίσιο παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, ονόματι
Framework Contract: Service for the Implementation of External Aid (FWC
SIEA 2018).
Στο πλαίσιο υλοποιήσεως προγραμμάτων εξωτερικής βοήθειας από την ΕΕ,
το FWC SIEA 2018 αποτελεί την συνέχεια του FWC BENEF 2013. Το πρόγραμμα
θα τεθεί σε λειτουργία τον Ιανουάριο του 2018 και θα έχει διάρκεια δύο έτη, με
δυνατότητα ανανέωσης δύο επιπρόσθετων ετών.
Η μέγιστη επιτρεπόμενη αξία για κάθε μεμονωμένη σύμβαση δύναται να
φτάσει έως 999.999 ευρώ, ενώ το συνολικό πρόγραμμα FWC SIEA 2018 ανέρχεται
σε 650 εκατομμύρια ευρώ.
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Η πρόσκληση είναι διαθέσιμη σε κατωτέρω ιστοσελίδα, εισάγοντας τον
κωδικό αναφοράς «138778»:
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?ADSSChck=1500367616273&do=publi.welcome&userlanguage=
en
&
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=D
esc&searchtype=RS&aofr=138778
Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες καλούνται να υποβάλουν τις προσφορές τους έως
την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2017.
Πηγή: Γραφείο ΜΕΑ ΕΕ , 17.7.2017
ΙΑΠΩΝΙΑ
- Αλλαγή καθεστώτος χημικών συστατικών που χρησιμοποιούνται σε εισαγόμενα
τρόφιμα και ποτά
Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Τόκυο , 27.7.2017
ΙΡΑΝ
- Το Ιράν χορηγεί εγγυήσεις για ξένες επενδύσεις στη χώρα
Ο επικεφαλής του Οργανισμού Επενδύσεων, Οικονομικής και Τεχνικής
Βοήθειας του Ιράν (OIETAI) ανακοίνωσε ότι το 2016 το Ιράν χορήγησε τραπεζικές
εγγυήσεις για ξένες επενδύσεις ύψους περίπου 12 δις δολ. στη χώρα.
Ο Πρόεδρος του Ιρανικού Οργανισμού ΟΙΕΤΑΙ κ. Mohammad Khazaie
προχώρησε σε αυτές τις δηλώσεις στην Σύνοδο Κορυφής για την Πετροχημική
Βιομηχανία του Ιράν (επενδύσεις και ανάπτυξη) στη Βιέννη την περασμένη Πέμπτη,
σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.
Υπογραμμίζοντας τα οφέλη από την επένδυση στη βιομηχανία πετροχημικών
του Ιράν, ο αξιωματούχος σημείωσε ότι οι κυρώσεις "snapback" έχουν τεθεί εκ των
πραγμάτων εκτός οικονομικής πραγματικότητας, καθώς το ζήτημα έχει επιλυθεί
πλήρως.
Σύμφωνα με το εν λόγω ανώτατο στέλεχος της Ιρανικής Διοίκησης, εκτός της
Αυστρίας, το Ιράν διαπραγματεύεται και με άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της
Δανίας, της Ιταλίας, της Μ. Βρετανίας, της Γερμανίας, της Κίνας, της Ν. Κορέας και
της Ιαπωνίας, για το άνοιγμα πιστωτικών γραμμών και χρηματοδότησης επενδυτικών
έργων.
Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Τεχεράνης , 9.7.2017
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ΚΟΝΓΚΟ
- Διοργάνωση Διεθνούς Έκθεσης με αντικείμενο τις κατασκευές και τις υποδομές
(Κινσάσα, 7-10/9/2017)
Η ιδιωτική εταιρεία στο Κονγκό «EXPO BETON», διοργανώνει για δεύτερη
συνεχή χρονιά στις 7-10 Σεπτεμβρίου 2017 διεθνή έκθεση με αντικείμενο τις
κατασκευές και υποδομές, στο Shark Club της Κινσάσα.
Κατά τη διάρκεια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν έξι εκδηλώσεις με
ποικίλη θεματολογία:
- Κατοικία και δόμηση
- Υποδομές και βιομηχανία
- Δημόσια έργα
- Διαχείριση χώρου και υποδομές
- Εκπαίδευση, απασχόληση και εργασία
- Χρηματοδότηση του τομέα κατοικίας
Οι τιμές των περιπτέρων κυμαίνονται μεταξύ 800 -2.500 δολαρίων, ανάλογα με
το μέγεθος.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:
Τηλ. +243 814 040 000,
Email: info@expobetonrdc.com,
Site: www.expobetonrdc.com .
Πηγή: Πρεσβεία Κινσάσα , 13.7.2017
ΚΟΥΒΕΙΤ
- Διοργάνωση 10ης Διεθνούς Έκθεσης Έρευνας – Καινοτομίας στο Κουβέιτ
(29.1.2018-1.2.2018, Κουβέιτ)
Στις 29.1-1.2.2018 διοργανώνεται στην πόλη του Κουβέιτ η 10η Διεθνής
Έκθεση Έρευνας, Καινοτομίας και Εφευρέσεων.
Η εν λόγω έκθεση, η οποία τελεί υπό την αιγίδα του εμίρη του Κουβέιτ,
θεωρείται ως η δεύτερη μεγαλύτερη έκθεση παγκοσμίως στον τομέα της, με
προσανατολισμό στην προβολή εφευρέσεων, καινοτόμων ιδεών και
δημιουργικότητας των νέων.
Στο πλαίσιο της έκθεσης πραγματοποιείται παρουσίαση εφευρέσεων, καθώς
και διαγωνισμοί με βραβεία αξίας έως και 50.000 δολ. ΗΠΑ, για τις καλύτερες
εφευρέσεις.
Τα έξοδα συμμετοχής ορίζονται σε 750 δολ. ΗΠΑ, τα οποία καλύπτουν
διμονή, επιτόπιες μετακινήσεις, παρουσίαση της εφεύρεσης κ.λπ.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέχουν
στην ιστοσελίδα www.iifme.com .
Πηγή: Β3 Δ/νση , 26.7.2017
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ΜΟΛΔΑΒΙΑ
- 4η “Moldova Business Week 2017” (Κισινάου 2-6/10/2017)
Στις 2-6 Οκτωβρίου 2017 διοργανώνεται στο Κισινάου της Μολδαβίας από
τον Μολδαβικό Οργανισμό Επενδύσεων και Προώθησης Εξαγωγών (Moldova
Investment and Export Promotion Organization – MIEPO) η 4η “Moldova Business
Week 2017”.
Στην πενθήμερη εκδήλωση θα πραγματοποιηθούν διμερείς επιχειρηματικές
επαφές και εκδηλώσεις με σκοπό την παρουσίαση επενδυτικών ευκαιριών, καθώς και
των σχετικών διαδικασιών που είναι απαραίτητες για την πραγματοποίηση
επενδύσεων στην Μολδαβία.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται
στο τηλέφωνο (+373) 22273654 και στο email: office@miepo.md .
Πηγή: Πρεσβεία Μολδαβίας στην Αθήνα , 13.7.2017
ΟΥΚΡΑΝΙΑ
- Προσέγγιση ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων από ουκρανική εταιρεία
συμβούλων – Κίνδυνος εξαπάτησης
Σύμφωνα με πληροφορίες του Γραφείου Οικονομικών & Εμπορικών
Υποθέσεων Κιέβου, η ουκρανική εταιρεία συμβούλων Technomed προσεγγίζει
ελληνικές επιχειρήσεις, κυρίως του κλάδου τροφίμων, υποσχόμενη συνεργασία και
εξασφάλιση πωλήσεων ύψους 200.000 ευρώ με αποκλειστική αντιπροσώπευση,
έναντι τιμήματος 600 ευρώ ανά κωδικό προϊόντος για την εξασφάλιση σχετικών
αδειοδοτήσεων.
Το ποσόν που ζητείται ανά προϊόν κρίνεται υψηλό και δυσανάλογο σε σχέση
με τα δεδομένα της ουκρανικής αγοράς. Επιπλέον, λόγω της θέσης σε ισχύ του
εμπορικού τμήματος της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ – Ουκρανίας, το οποίο θεσπίζει
Ζώνη Ελευθέρου Εμπορίου και απλοποιεί τις διαδικασίες εξαγωγών, δεν απαιτείται
υγειονομικό / φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό για την είσοδο κοινοτικών τροφίμων
στην αγορά της Ουκρανίας.
Το Επιμελητήριο Ουκρανίας, στο οποίο η εταιρεία φέρεται να είναι μέλος,
διεξάγει έρευνα σχετικά με την συγκεκριμένη εταιρεία συμβούλων.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται
στο Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Κιέβου (ecocom-kiev@mfa.gr,
τηλ. 00380 44 254 3750).
Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Κιέβου, 14.7.2017
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
- Επικείμενη προκήρυξη έργου κατασκευής δρόμου ταχείας κυκλοφορίας μεταξύ
Craiova και Pitesti
Η Εθνική Εταιρεία Διαχείρισης Οδικών Υποδομών Ρουμανίας (CNAIR)
υπέβαλε τα απαραίτητα έγγραφα για την έναρξη του διαγωνισμού κατασκευής
δρόμου ταχείας κυκλοφορίας που θα ενώνει τις πόλεις Craiova και Pitesti.
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Το εν λόγω έργο, μήκους 121,1 χλμ εκτιμάται ότι θα κοστίσει 820 εκατ. ευρώ
και χωρίζεται σε τέσσερα τμήματα. Παράλληλα, υπάρχει δυνατότητα
χρηματοδότησής του από Ευρωπαϊκά Κονδύλια.
Η φάση σχεδιασμού του νέου δρόμου αναμένεται να διαρκέσει 12 μήνες, ενώ
η συνολική διάρκεια κατασκευής ανέρχεται σε 24 μήνες.
Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να
απευθύνονται στο Γραφείο ΟΕΥ Βουκουρεστίου (ecocom-bucharest@mfa.gr τηλ.
0040 21 2100748).
Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Βουκουρεστίου, 14.7.2017
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