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ΑΙΓΥΠΤΟΣ
Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας Αιγύπτου-Αζερμπαϊτζάν σε πετρέλαιο &
αέριο
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Πετρελαίου, η αιγυπτιακή κρατική
εταιρεία πετρελαίου, EGPC, και η ομόλογός της του Αζερμπαϊτζάν, SOCAR,
υπέγραψαν πρόσφατα μνημόνιο συνεργασίας που προβλέπει την υλοποίηση
μακρόπνοων επενδυτικών σχεδίων στους κλάδους πετρελαίου και φυσικού αερίου, με
κύριο στόχο τον εκσυγχρονισμό των αιγυπτιακών εγκαταστάσεων. Το μνημόνιο
περιλαμβάνει επίσης την παράδοση πλησίον των 2 εκατ. βαρελιών ακατέργαστου
πετρελαίου από την SOCAR σε 2 μεγάλα αιγυπτιακά διυλιστήρια, καθώς και την
διμερή συνεργασία στους τομείς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) και
πετροχημικών.
Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Καΐρου , 25.11.2016
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Παραχώρηση σταθμού πολυτροπικών μεταφορών Φιλιππούπολης
Το Υπουργείο Μεταφορών της Βουλγαρίας αποφάσισε να προχωρήσει σε
διαγωνισμό για την παραχώρηση της λειτουργίας του πολυτροπικού τερματικού
σταθμού (intermodal terminal) στη Φιλιππούπολη.
Η σύμβαση παραχώρησης θα έχει διάρκεια 27 έτη, ενώ ο τερματικός
εκτιμάται ότι θα είναι πλήρως λειτουργικός μέχρι τις αρχές Δεκεμβρίου (ακόμη δεν
έχει λάβει την τελική Akt-16 οικοδομική άδεια τελικής παράδοσης και λειτουργίας).
Το κόστος κατασκευής ανήλθε σε BGN 13.940.000 (περίπου € 7 εκατ.) και διήρκεσε
δυόμισι χρόνια, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του ομίλου
Trace, της αναδόχου τεχνικής εταιρείας για την κατασκευή του έργου, το οποίο
συγχρηματοδοτήθηκε από κοινοτικούς πόρους και τον κρατικό προϋπολογισμό.
Ο μελλοντικός ανάδοχος θα αναδειχθεί μέσω ανοικτής διαγωνιστικής
διαδικασίας. Πέρα από τη διάρκεια της παραχώρησης (27 έτη) περαιτέρω
λεπτομέρειες δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές, καθώς, σύμφωνα με την κοινοτική
νομοθεσία, πρέπει να προηγηθεί η δημοσίευση της σχετικής προκήρυξης στην
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ακολούθως στην ιστοσελίδα του
βουλγαρικού Υπουργείου Μεταφορών, οπότε και η πρόσβαση στο τεύχος της
προκήρυξης θα είναι πλήρως ελεύθερη διαδικτυακά.
Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Σόφιας , 25.11.2016
ΕΛΒΕΤΙΑ
Αναθεωρημένη προκήρυξη ενδιαφέροντος σχετικά με την ανακαίνιση των
κτιρίων των Ηνωμένων Εθνών στη Γενεύη – Οικοδόμηση νέου κτιρίου γραφείων
Η Μόνιμη Αντιπροσωπεία των Ηνωμένων Εθνών στη Γενεύη έχει προκηρύξει
διαγωνισμό για την ανακαίνιση – ανακατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων και τη
δημιουργία νέων γραφείων των Ηνωμένων Εθνών στη Γενεύη (Palais des Nations).
Το σχετικό υλικό, καθώς και όλες οι προκηρύξεις έργων του συγκεκριμένου
οργανισμού βρίσκονται στην ιστοσελίδα www.ungm.org.

3

Η υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος και η κατάθεση των προσφορών
ξεκινά τον Νοέμβριο του 2016 και λήγει τον Φεβρουάριο του 2017. Η υπογραφή
των συμβάσεων θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο του 2017.
Πηγή: Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία Γενεύης (ΟΗΕ) , 25.10.2016
ΙΡΑΚ
- Διοργάνωση Διεθνούς Έκθεσης Αγροτικών Μηχανημάτων και Προϊόντων, στη
Βαγδάτη (14-21.3.2017)
Στις 14-21 Μαρτίου 2017 θα πραγματοποιηθεί στον χώρο της Διεθνούς
Έκθεσης της Βαγδάτης η 9η Διεθνής Έκθεση Αγροτικών Μηχανημάτων και
Προϊόντων. Η έκθεση διοργανώνεται από την εταιρεία Majd Al-A’mal σε συνεργασία
με τα Υπουργεία Γεωργίας και Υδάτινων Πόρων του Ιράκ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα emails marketing@bgiq.net , exb.1997@yahoo.com , Businessgroup93@gmail.com , καθώς και στα
τηλέφωνα 009644412782919, 009647708885609 και 009647905984770.
Πηγή: Πρεσβεία Βαγδάτης, 17.11.2016
- Διεθνής Έκθεση Ενέργειας, Αποκατάστασης Υποδομών και σημασίας τους για
την Οικονομία (Al – Muthanna, Ν. Ιράκ, 25-28/12/2016)
Στις 25-28 Δεκεμβρίου 2016 θα πραγματοποιηθεί στην επαρχία Al –
Muthanna του Νοτίου Ιράκ η «1η Διεθνής Έκθεση Ενέργειας, Αποκατάστασης
Υποδομών και σημασίας τους για την Οικονομία».
Η έκθεση διοργανώνεται από την Κρατική Εταιρεία Εκθέσεων και Εμπορικών
Υπηρεσιών του Ιράκ, σε συνεργασία με την διαφημιστική εταιρεία “Golden Falcon”.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται
στα τηλέφωνα (00964) 770 2829999/ (00964) 7901755296 και στο email:
azhar21hadi@yahoo.com .
Πηγή: Πρεσβεία Βαγδάτης, 25.11.2016
ΚΙΝΑ
Απλούστευση διαδικασίας έκδοσης άδειας εργασίας για αλλοδαπούς στη Σαγκάη
Στα πλαίσια των προσπαθειών της πόλης της Σαγκάης για ανάδειξή της ως
διεθνές κέντρο επιστημονικής και τεχνολογικής αριστείας, ανακοινώθηκαν, στις
25.9.τ.έ., σειρά πολιτικών για την προσέλκυση διεθνών εμπειρογνωμόνων.
Από 1ης Νοεμβρίου τ.έ. θα υπάρξει μία νέα απλοποιημένη και ενοποιημένη
διαδικασία έκδοσης αδειών εργασίας σε αλλοδαπούς σε εννέα περιφέρειες,
συμπεριλαμβανομένης της Σαγκάης.
Ειδικότερα στην πόλη της Σαγκάης το προηγούμενο έτος κατατέθησαν οι
περισσότερες αριθμητικά αιτήσεις, συγκριτικά με τις λοιπές επαρχείες της Κίνας.
Συνολικά κατατέθησαν 120.933 αιτήσεις ανειδίκευτης και 8.599 αιτήσεις
ειδικευμένης εργασίας.
Προβλέπεται, επίσης κατάργηση της υποχρεωτικής, διετούς, προϋπηρεσίας
για απόφοιτους τοπικών πανεπιστημίων, οι οποίοι δύνανται να εργαστούν μετά την
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αποφοίτησή τους στις ελεύθερες ζώνες του πιλοτικού προγράμματος Shanghai pilot
free trade zone και Shanghai Zhangjiang National Innovation Demonstration Zone.
Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Σαγκάης, 4.11.2016
ΚΟΥΒΕΪΤ
Διεθνείς τεχνολογικές εκθέσεις στο Κουβέιτ
Το πρώτο δίμηνο του 2017 θα πραγματοποιηθούν δύο τεχνολογικές εκθέσεις στο
Κουβέιτ:
α) Η Διεθνής Έκθεση Εφευρέσεων Μέσης Ανατολής (Κουβέιτ, 16-19.1.2017).
Σύμφωνα με την ανακοίνωση η συμμετοχή στην έκθεση κοστίζει 500 δολ.
ΗΠΑ, κόστος που καλύπτει την βίζα, χώρο στην έκθεση, διαμονή σε ξενοδοχείο 4
αστέρων και τοπικές μετακινήσεις. Στο πλαίσιο της ίδιας έκθεσης θα διεξαχθεί
διαγωνισμός των καλύτερων εφευρέσεων με έπαθλο 50.000 δολ. Περισσότερες
πληροφορίες
αναγράφονται
στην
ιστοσελίδα
www.iifme.com
(Email:
info@iifme.com ).
β) Η Εθνική Έκθεση για τη Μεταφορά Γνώσης μέσω Μικρών και Μεσαίων
Επιχειρήσεων (20-22.2.2016)
Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του διεθνούς εκθεσιακού
κέντρου του Κουβέιτ, με διεθνείς συμμετοχές. Περισσότερες πληροφορίες
αναγράφονται στην ιστοσελίδα www.kuwaitkt.com .
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για επιπλέον πληροφόρηση στην
Ελληνική Πρεσβεία του Κουβέιτ (Email: gremb.kuw@mfa.gr ).
Πηγή: Πρεσβεία Κουβέιτ, 14.10.2016
ΚΡΟΑΤΙΑ
Προκηρύξεις Ευρωπαϊκών Διαγωνισμών στην Κροατία
Η Κροατία έχει ενταχθεί στις «λιγότερο αναπτυγμένες» περιοχές της ΕΕ και
ως εκ τούτου, για την περίοδο 2014-20120 μπορεί να εκταμιεύσει μέχρι 11 δις Ευρώ,
ποσό που είναι δεκαπλάσιο από την προενταξιακή βοήθεια που είχε παρασχεθεί τότε
στην χώρα.
Για την πρόσβαση στο ενδεικτικό ετήσιο πρόγραμμα της δημοσιοποίησης των
προκηρύξεων των ευρωπαϊκών διαγωνισμών στην Κροατία οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να ανατρέξουν στο σύνδεσμο:
http://www.strukturnifondovi.hr/UserDocsImages/Strukturni%20fondovi%202014.%
20–
%202020/2_ZNP6_Prilog%205_Indikativni%20godišnji%20plan%20PDPa_objava%
200709.pdf
Η πληροφόρηση είναι στην κροατική και η συμμετοχή προϋποθέτει ότι ο
σχετικός φάκελος θα πρέπει να υποβληθεί επίσης στην κροατική γλώσσα.
Η πρόσβαση στον παρακάτω σύνδεσμο επιτρέπει να επιλεγούν - ταυτόχρονα
και διαζευκτικά - οι προκηρύξεις με βάση την προθεσμία έγκαιρης κατάθεσης του
φακέλου (Rok za prijavu), καθώς επίσης να επιλεγούν προκηρύξεις ανάλογα με το
ύψος του ποσού της προκήρυξης (Iznosi sredstava):
http://www.eu-projekti.info/category/natjecaji-naslovna/
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Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Ζάγκρεμπ, 14.11.2016
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
Ενδιαφέρον πορτογαλικής εταιρείας για εισαγωγή ακτινιδίων
Η πορτογαλική εταιρεία KIWICOOP επικοινώνησε με το Γραφείο
Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Λισσαβώνας και ενδιαφέρθηκε για
επιχειρηματική συνεργασία με Έλληνες παραγωγούς και εμπόρους ακτινιδίων.
Τα στοιχεία επικοινωνίας της είναι:
KIWICOOP, COOPERATICA FRUTICOLA DA BAIRRRADA CRL,
Rua Kiwicoop No 37
3770-305 Oliveira do Bairro
Aveiro – Portugal
Tel. +351 234 752 616,
E-mail: geral@kiwicoop.com, comercial2@kiwicoop.com
Σημειώνεται ότι ανωτέρω αίτημα έχει αναρτηθεί στην πύλη Agora
(www.agora.mfa.gr) του Υπουργείου Εξωτερικών.
Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Λισσαβώνας, 24.11.2016
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Έναρξη πτήσεων της εταιρείας “ASTRA AIRLINES” στη γραμμή Βουκουρέστι
- Θεσσαλονίκη
Η ελληνική εταιρεία Αstra Airlines ανακοίνωσε την έναρξη πτήσεων στη
γραμμή «Βουκουρέστι-Θεσσαλονίκη» από την 23η Δεκεμβρίου 2016. Στη γραμμή
«Βουκουρέστι - Αθήνα», δραστηριοποιούνται ήδη τέσσερις αεροπορικές εταιρείες
(Aegean,Tarom, Ryan Air, Ellinair), ενώ στη γραμμή «Βουκουρέστι-Θεσσαλονίκη»
δραστηριοποιείται μέχρι στιγμής μόνο η Tarom.
Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Βουκουρεστίου, 30.11.2016
ΤΑΪΛΑΝΔΗ
Διεθνής Έκθεση “Thai Water Expo 2017” (Μπανγκόκ, 7-10 Ιουνίου 2017)
Στις 7-10 Ιουνίου 2017 θα πραγματοποιηθεί στο Bangkok International Trade
& Exhibition Centre (BITEC) στην πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης η Διεθνής Έκθεση
“Thai Water Expo 2017”. Το ίδιο διάστημα θα διεξάγεται παράλληλα η έκθεση
“Pumps & Valves Asia 2017”.
Η έκθεση με θεματολογία τη διαχείριση υδάτων και υδάτινων πόρων, τη
διαχείριση υγρών αποβλήτων και το πόσιμο νερό συγκεντρώνει μεγάλο αριθμό
επισκεπτών.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα www.thaiwater.com (τηλ. 0066 2 642 6911 εσωτ. 314, email: thaiwater-th@ubm.com ) ή στην
Ελληνική Πρεσβεία στην Μπανγκόκ (gremb.ban@mfa.gr ).
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Πηγή: Πρεσβεία Μπανγκόκ, 27.9.2016
ΤΟΥΡΚΙΑ
Αύξηση επιτοκίων από την Κεντρική Τράπεζα της Τουρκίας
Καθώς η ισοτιμία της τουρκικής Λίρας έναντι του δολαρίου συνεχίζει να
διολισθαίνει, η κεντρική Τράπεζα της χώρας, στις 24 τ.μ., αύξησε, για πρώτη φορά
μετά από 3 χρόνια, επιτόκια δανεισμού ( Overnight interest rate από 8.25% σε 8.5%
και το one week repo rate από 7.5% σε 8%). Παράλληλα μείωσε το ποσοστό των
υποχρεωτικών σε συνάλλαγμα διαθεσίμων με σκοπό να αυξηθεί η ρευστότητα του
χρηματοπιστωτικού συστήματος κατά 1,5 δις $.
Αν και τα μέτρα αυτά κρίνονται θετικά και αναμένεται να μειώσουν την πίεση
που ασκείται στο τουρκικό νόμισμα εν τούτοις, υπάρχει προβληματισμός ότι μπορεί
να μη αποδειχθούν αποτελεσματικά σε ένα ιδιαίτερα ασταθές πολιτικό και
οικονομικό περιβάλλον (ένταση στις διεθνείς σχέσεις τις χώρας, πιθανή αύξηση των
επιτοκίων στις ΗΠΑ).
Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Άγκυρας, 29.11.2016
Η τουρκική Κυβέρνηση θα συνεχίσει την επιδότηση καυσίμου των τουριστικών
πτήσεων τσάρτερ και τον επόμενο χρόνο.
Όπως ανακοίνωσε, στις 25 τ.μ., ο υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού της
Τουρκίας κ. Nabi Avci σε ημερίδα που διοργανώθηκε στην Αττάλεια, η επιδότηση
καυσίμου (6.000 $ για κάθε πτήση τσάρτερ) θα συνεχισθεί και το 2017.
Σημειώνεται ότι η ενίσχυση αυτή θεσπίσθηκε την περασμένη άνοιξη και
διήρκεσε μέχρι το Σεπτέμβριο.
Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Άγκυρας, 29.11.2016
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