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ΑΙΓΥΠΤΟΣ 

Διεθνής έκθεση «PROJECT EGYPT: The International Trade Exhibition for 
Construction Technology, Building Materials & Equipment» (11-14 
Φεβρουαρίου 2016). 
 Στις 11-14 Φεβρουαρίου 2016 πρόκειται να διεξαχθεί η διεθνής έκθεση 
PROJECT EGYPT: The International Trade Exhibition for Construction Technology, 
Building Materials & Equipment στις εγκαταστάσεις του International Convention & 
Exhibition Center στο Κάιρο.  
 Η έκθεση περιλαμβάνει τους τομείς δομικών υλικών και εξοπλισμού 
κατασκευών, κατασκευαστικών μηχανημάτων, συστημάτων θέρμανσης/ εξαερισμού/ 
κλιματισμού, περιβαλλοντικών τεχνολογιών, ενέργειας, συστημάτων φωτισμού και 
μαρμάρου.  
 Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα 
http://www.project-egypt.com ή στο Γραφείο ΟΕΥ Καΐρου (email: ecocom-
cairo@mfa.gr ). 
Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Καΐρου, 21.10.2015 

ΑΛΓΕΡΙΑ 

Μέτρα ελέγχου και περιορισμού εισαγωγών στην Αλγερία 
 Η αλγερινή κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της επαπειλούμενης κρίσης 
εξωτερικών πληρωμών και δημοσιονομικής κρίσης λαμβάνει μέτρα μεταξύ των 
οποίων και ελέγχου - περιορισμού των εισαγωγών. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η 
μερική αναθεώρηση του προγράμματος δημοσίων έργων της χώρας για την πενταετία 
2015-2019, συνολικού προϋπολογισμού 192,6 δις δολαρίων, καθώς και το πάγωμα σε 
πρώτη φάση των νέων δημοσίων έργων, τα οποία δεν έχουν ακόμη εισέλθει στο 
στάδιο της υλοποίησης. 
Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Αλγερίου, 8.11.2015 
 

ΑΡΜΕΝΙΑ 

Αύξηση των αρμενικών εξαγωγών φρούτων και λαχανικών 
 Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Γεωργίας της Αρμενίας, κατά το 
διάστημα 1/2015-10/2015 πραγματοποιήθηκαν εξαγωγές 64.800 τόνων φρέσκων 
φρούτων και λαχανικών, έναντι 38.550 τόνων την αντίστοιχη περίοδο του 2014. 
 Κύριος πελάτης της Αρμενίας είναι η Ρωσία που απορρόφησε το 84% του 
συνόλου των εξαγωγών, έναντι 34% για το 2014. 
 Κατά συνέπεια θα μπορούσαν να διερευνηθούν οι δυνατότητες εξαγωγής 
ελληνικών φρούτων και λαχανικών στη Ρωσία, μέσω συνεργασιών με αρμενικές 
εταιρείες. 
Πηγή: Ενημερωτικό δελτίο Γραφείου ΟΕΥ Ερεβάν,30.10.2015 
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ΒΟΣΝΙΑ 

Πρωτοβουλίες ανάπτυξης του τομέα τεχνολογιών πληροφορικής και 
επικοινωνιών (ICT) στην Βοσνία και Ερζεγοβίνη: Τεχνολογικό Πάρκο “HUB 
387” – Project “Sarajevo Smart City” 
 Τα τελευταία χρόνια η Βοσνία – Ερζεγοβίνη έχει εστιάσει στον τομέα 
τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. Στο Σεράγεβο λειτουργεί από το 2013 
τεχνολογικό πάρκο με το όνομα “HUB 387” (www.hub387.com) στο οποίο 
συμμετέχουν περισσότερες από 14 εταιρείες του κλάδου ΙΤ. Παράλληλα, από τον 
Μάρτιο του 2015 εκπρόσωποι του συγκεκριμένου πάρκου σε συνεργασία με την ΙΒΜ 
παρουσίασαν το καινούριο σχέδιο με τίτλο “Sarajevo Smart City” με σκοπό τη 
λειτουργία της πόλης εφαρμόζοντας «έξυπνες» ψηφιακές λύσεις.  
 Ο τομέας επικοινωνιών και πληροφορικής αποτελεί έναν μελλοντικά 
ανερχόμενο τομέα στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, ο οποίος θα μπορούσε να 
προσελκύσει το ενδιαφέρον της ελληνικής πλευράς για συνεργασίες. Για 
περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το 
Γραφείο ΟΕΥ Σεράγεβο (ecocom-sarajevo@mfa.gr)  
Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Σεράγεβο, 20.11.2015 
 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 

Εκθέσεις & Forum για τη ΝΑ Ευρώπη (Exhibitions & Forum for South East 
Europe – Σόφια, 5-7/4/2016) 
 Κατά το διάστημα 5-7/4/2016 θα πραγματοποιηθεί σειρά εμπορικών 
εκδηλώσεων και εκθέσεων στο Inter Expo Center στη Σόφια: 

- 12η Έκθεση και Συνέδριο για τις ΑΠΕ και την Ενεργειακή Επάρκεια στη 
Νοτιοανατολική Ευρώπη (ΕΕ & RE – ενεργειακή επάρκεια και λύσεις για 
θέρμανση, κλιματισμό, φωτισμό, waste to energy, ΑΠΕ κ.ά.) 

- 8η Έκθεση και Συνέδριο (Save the Planet) για τη διαχείριση αποβλήτων και 
την ανακύκλωση 

- “Smart Cities” (έξυπνα ενεργειακά σπίτια, ενεργειακή εξοικονόμηση κ.ά.) και  
- “LiftBalkans” (ανελκυστήρες, κινούμενες κλίμακες και σκάλες) 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται 
στη διοργανώτρια εταιρεία: 

VIAEXPO Ltd., 22, Pobeda Str, fl 1 
Τηλ. / Φαξ +35932/ 966813 , 960 011, 960012, 512907 
Φαξ: +35932/ 960011, 960012 

Email: office@viaexpo.com, international@viaexpo.com, speakers@viaexpo.com, 
nelly@viaexpo.com  
Web: http://viaexpo.com, http://viaexpo.com/en/pages/events  
Πηγή:  Γραφείο ΟΕΥ Σόφιας, 27.10.2015 
 

ΒΡΑΖΙΛΙΑ 

Διεθνές Κέντρο Καινοτομίας βραζιλιανής πολιτείας Parana – ευκαιρίες για 
ελληνικές επιχειρήσεις 

Στην πρωτεύουσα Cutitiba της πολιτείας Parana της Βραζιλίας, η τοπική 
ομοσπονδία βιομηχανιών και το αντίστοιχο τμήμα του Εθνικού Συστήματος 
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Βιομηχανικής Εκπαίδευσης (SENAI) της χώρας, διατηρεί Διεθνές Κέντρο 
Καινοτομίας (C2i). 

Σε αυτό μπορούν να εγκατασταθούν και ξένες καινοτόμες επιχειρήσεις, είτε 
πρόκειται για νεοφυείς, είτε για ήδη υπάρχουσες που επιθυμούν να εισέλθουν στη 
βραζιλιανή αγορά, εξασφαλίζοντας ήπια εγκατάσταση και προσαρμογή, με την 
αξιοποίηση του ειδικού προγράμματος “Soft Landing” του Κέντρου, στο οποίο 
περιλαμβάνονται υπηρεσίες υποστήριξης διαδικασιών έναρξης επιχειρηματικής 
δραστηριότητας, συμβουλευτικής για φορολογικά θέματα, δικτύωσης με επενδυτές 
και αγοραστές κ.λπ. Εκτός της φυσικής, είναι ακόμη δυνατή η εξ αποστάσεως 
συμμετοχή στο C2i. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται: 
Διεθνές Κέντρο Καινοτομίας Πολιτείας Parana/SENAI 
Filipe M. Cassapo, Εκτελεστικός Δ/ντής 
Τηλ. +5541 3271 – 7857 , +55 41 9985-4178 
Email: filipe.cassapo@fiepr.org.br 
www.senaipr.org.br 

Πηγή:  Γραφείο ΟΕΥ Αγίου Παύλου, 24.11.2015 
 

Διαγωνισμός επέκτασης μετρό Αγίου Παύλου, Βραζιλία, με χρηματοδότηση 
IBRD 

Η εταιρεία διαχείρισης του μετρό της πόλης του Σάο Πάολο στη Βραζιλία 
(Companhia do Metropolitano de Sao Paolo – Metro) δημοσίευσε προκήρυξη 
διεθνούς διαγωνισμού για την εκτέλεση εργασιών ολοκλήρωσης της δεύτερης φάσης 
της γραμμής 4 του μετρό της πόλης, που περιλαμβάνει την ολοκλήρωση τεσσάρων 
επιβατικών σταθμών και ενός για τη στάθμευση και συντήρηση των συρμών. Το έργο 
συγχρηματοδοτοτείται από τη Διεθνή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης. 

Η ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 13/1/2016 μέχρι τις 10:00 τοπική 
ώρα. 

Ο τόπος υποβολής προσφορών και στοιχεία επικοινωνίας για διευκρινήσεις 
είναι: 

Cerencia de Contratoacoes e Compras – GCP 
Rua Boa Vista, 175 
2o andar – Bloco B 
Sao Paulo, 01014-001 Brazil 
Email: sapereira@metrosp.com.br & rnaricawa@metrosp.com.br  
Η ανακοίνωση έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ Αγίου 

Παύλου στην πύλη Agora: www.agora.mfa.gr/br119 
Πηγή:  Γραφείο ΟΕΥ Αγίου Παύλου, 26.11.2015 

ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ 

Αναθεώρηση νομοθεσίας επενδύσεων στα ΗΑΕ για ενθάρρυνση μεταφοράς 
τεχνολογίας 
 Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αναθεωρούν την νομοθεσία επενδύσεων 
δίνοντας έμφαση στην ενθάρρυνση μεταφοράς τεχνολογίας. Μεταξύ άλλων υπάρχει 
πρόβλεψη για δημιουργία ειδικών χώρων καινοτομίας για τεχνολογία και 
αυτοκινητοβιομηχανία, καθώς και προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης στους 
τομείς ρομποτικής και γονιδιωματικής (genomics). Επιπλέον, υπάρχει πρόβλεψη για 
τη δημιουργία ερευνητικών κέντρων σε όλα τα δημόσια και ιδιωτικά πανεπιστήμια, 
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με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ πανεπιστημίων και ιδιωτικού τομέα, 
σε τομείς επιστήμης, τεχνολογίας και καινοτομίας. 
 Σε αυτό το πλαίσιο, στις 22-28/11/2015 πραγματοποιήθηκε σε διάφορα 
σημεία των ΗΑΕ η εβδομάδα καινοτομία “Innovation Week”, με συμμετοχή 214 
ομοσπονδιακών και τοπικών κυβερνητικών φορέων, καθώς και φορέων του ιδιωτικού 
τομέα. 
Πηγή:  Πρεσβεία Αμπού Ντάμπι , 23.11.2015 
 

ΙΝΔΙΑ 

Ταχύτητα ανάπτυξης του τομέα πρόχειρου φαγητού (fast food) 
 Σύμφωνα με στοιχεία έρευνας της Ένωσης Επιμελητηρίων Εμπορίου και 
Βιομηχανίας της Ινδίας, ο τομέας πρόχειρου φαγητού στη χώρα αυτή αναπτύσσεται 
με ετήσιο ρυθμό 25%. Η πρόβλεψη, ότι έως το 2020 το 35% του πληθυσμού της 
Ινδίας θα διαμένει σε αστικές περιοχές, το ποσοστό των νέων θα διατηρηθεί υψηλό, 
τα εισοδήματα θα αυξηθούν, η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας θα 
πολλαπλασιαστεί, όπως και η διογκούμενη έκθεση των Ινδών στη διεθνή κουζίνα και 
η ανάγκη κατανάλωσης ποιοτικής πρωτεΐνης, δημιουργούν αισιοδοξία για την 
περαιτέρω ταχεία μεγένθυνση του τομέα. Ελληνικές εταιρείες του κλάδου έτοιμου 
φαγητού θα μπορούσαν να διερευνήσουν τις δυνατότητες δραστηριοποίησης τους 
στην εκεί αγορά. 
Πηγή:  Γραφείο ΟΕΥ Νέου Δελχί, 2.11.2015 
 

ΙΣΠΑΝΙΑ 

Σημαντικές διεθνείς εμπορικές εκθέσεις στην Ισπανία το προσεχές διάστημα 
 Το πρώτο δίμηνο του 2016 προγραμματίζονται στην Ισπανία οι ακόλουθες 
διεθνείς εμπορικές εκθέσεις: 

- HOREQ, Μαδρίτη 20-22/01/2016, Διεθνής έκθεση εξοπλισμού ξενοδοχείων – 
εστιατορίων. www.ifema.es  

- FITUR, Μαδρίτη 20-24/01/2016, Διεθνής έκθεση τουρισμού, www.ifema.es  
- HABITAT – VALENCIA, Βαλένθια 1-5/2/2016, Διεθνής έκθεση επίπλων, 

www.feriahabitatvalencia.com  
- INTERGIFT, Μαδρίτη 3-7/2/2016, Διεθνής έκθεση ειδών δώρου και 

διακόσμησης, www.ifema.es  
- BISUTEX – MADRIDJOYA, Μαδρίτη 3-7/2/2016, Διεθνής έκθεση 

κοσμημάτων και αξεσουάρ, www.ifema.es  
- FIMA, Σαραγόσα 16-20/2/2016, Διεθνής έκθεση γεωργικών μηχανημάτων, 

www.feriazaragoza.com/fima  
Πηγή:  Γραφείο ΟΕΥ Μαδρίτης, 6.11.2015 
 

KINA 

Νέος κανονισμός για αγορά προϊόντων στην Κίνα μέσω διαδικτύου 
Στις 13 Οκτωβρίου 2015 δημοσιεύθηκε προσχέδιο νέου Κανονισμού από την 

αρμόδια Κινεζική Αρχή AQSIQ αναφορικά με τις αγορές προϊόντων στην Κίνα, μέσω 
των διαδικτυακών πλατφορμών (e-commerce). Το προσχέδιο αποτελεί πλήρη 
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ανατροπή του ισχύοντος καθεστώτος καθώς με αυτό παύει να υπάρχει διαφορετική 
μεταχείριση για τα εμπορεύματα τα οποία διακινούνται και πωλούνται μέσω του 
διαδικτύου. 

Δεδομένου ότι η προθεσμία διαβούλευσης έληξε ήδη στις 31 Οκτωβρίου 
εκτιμάται ότι ο κανονισμός δεν θα αργήσει να δημοσιευτεί παρά τις αντιρρήσεις των 
παραγόντων των παρόχων e-commerce. 
Πηγή:  Γραφείο ΟΕΥ Πεκίνου, 6.11.2015 

ΛΕΤΤΟΝΙΑ 

Εξαγωγική εταιρεία για ελληνικά νωπά προϊόντα . 
Η εταιρεία SIA Unisel Co, εισαγωγέας φρούτων που δραστηριοποιείται στη 

Λεττονία και τη Βαλτική ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με Έλληνες παραγωγούς, 
εξαγωγείς και συσκευαστήρια από την Ελλάδα. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται: 
Irina Tjasina 
Unisel Co 
Sales Manager 
Udens Str. 12-116 
Riga, LV 1007 Latvia 
Τηλ. +371 20 396 303 
Skype: irina_tjasina 

Πηγή: Πρεσβεία Ρίγας, 3.11.2015 
 

ΜΑΡΟΚΟ 

Μαροκινό πρόγραμμα φυσικού αερίου. Προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού. 
Στο πλαίσιο του μαροκινού προγράμματος φυσικού αερίου, προκηρύχθηκε 

διεθνής διαγωνισμός για την επιλογή οικονομικού συμβούλου στο πρώτο στάδιο 
προγράμματος φυσικού αερίου (Νο SP 488 849).  

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα http://www.one.org.ma, 
(ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 9η Δεκεμβρίου 2015). 
Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Καζαμπλάνκα, 20.10.2015 
 

Ν. ΚΟΡΕΑ 

Προώθηση ελληνικών τροφίμων και συμμετοχή στη διεθνή έκθεση τροφίμων 
Seoul Food & Hotel 2016. 

Μία από τις σημαντικότερες διεθνείς εκθέσεις στον τομέα τροφίμων ποτών 
και εστίασης είναι η Seoul Food & Hotel που θα διοργανωθεί στο εκθεσιακό κέντρο 
KINTEX της Σεούλ από 10 έως 13 Μαΐου 2016. Πρόκειται για μία έκθεση που 
καλύπτει έκταση 76 χιλ. τ.μ. με τη συμμετοχή 1474 επιχειρήσεων από 44 χώρες και 
με 54 χιλ. επισκέπτες.  

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται 
στην ιστοσελίδα http://www.seoulfoodnhotel.co.kr  
Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Σεούλ, 6.11.2015 
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ΠΟΛΩΝΙΑ 

Κατανάλωση ακριβότερων και καλύτερης ποιότητας αλλαντικών 
 Οι Πολωνοί καταναλωτές στρέφονται σταδιακά μακριά από τα φθηνά 
αλλαντικά και προτιμούν ολοένα και περισσότερο ακριβότερα προϊόντα καλύτερης 
ποιότητας. Έτσι, η ζήτηση για φθηνά αλλαντικά ενδέχεται να μειωθεί κατά 2-3% τα 
επόμενα έτη. Η μέση ετήσια κατά κεφαλήν κατανάλωση αλλαντικών ήταν 24,4 κιλά 
το 2014 (-1% σε σύγκριση με το 2013 και -15% σε σύγκριση με το 2013 και -15% σε 
σύγκριση με το 2008). Στο α’ εξάμηνο του τρέχοντος έτους οι Πολωνοί ξόδεψαν 3,6 
δις Ζλότυ (-3,1%) για την αγορά προϊόντων της συγκεκριμένης κατηγορίας. 
Ελληνικές εταιρείες αλλαντικών θα μπορούσαν να δραστηριοποιηθούν επιτυχώς στην 
πολωνική αγορά. 
Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Βαρσοβίας, 30.10.2015 
 

Νέο δρομολόγιο της αεροπορικής εταιρείας Aegean  
 Η αεροπορική εταιρεία Aegean ανακοίνωσε ότι θα προσθέσει το 2016 την 
Κρακοβία στο δίκτυο πτήσεών της από την Αθήνα. 
Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Βαρσοβίας, 30.10.2015 
 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 

Διεθνής διαγωνισμός ελαιολάδου στην Πορτογαλία 
 Στο πλαίσιο της Αγροτικής Έκθεσης OVIBEJA διοργανώνεται σε ετήσια 
βάση (τέλος Απριλίου) διεθνής διαγωνισμός ελαιολάδου στην πόλη Beja της 
Πορτογαλίας. Ο συγκεκριμένος διαγωνισμός έχει μηδενικό κόστος συμμετοχής. 
Διοργανώνεται από τους φορείς ACOS (Αγρότες του Νότου), Οίκος Ελαιολάδου 
(Ένωσης Ελαιοπαραγωγών Πορτογαλίας) με την υποστήριξη του Πορτογαλικού 
Υπουργείου Γεωργίας και διεξάγεται ενώπιον διεθνούς κριτικής επιτροπής που 
αποτελείται από πιστοποιημένους από το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου 
γευσιγνώστες ελαιολάδου, προερχόμενους από την Πορτογαλία, την Ισπανία, την 
Ιταλία, την Ελλάδα, την Χιλή, την Τυνησία κ.ά. 
 Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
επικοινωνήσουν με το Γραφείο ΟΕΥ Λισσαβώνας (ecocom-lisbon@mfa.gr)  
Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Λισσαβώνας, 26.10.2015 

Νέο δρομολόγιο της αεροπορικής εταιρείας Aegean στη Λισαβώνα 
 Η αεροπορική εταιρεία Aegean ανακοίνωσε την έναρξη απευθείας 
αεροπορικής σύνδεσης Αθήνας – Λισσαβώνας. Η πτήση θα λειτουργήσει σε τρίμηνη 
βάση, από Ιούλιο έως και Σεπτέμβριο 2016, με δύο πτήσεις εβδομαδιαίως.  
Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Λισαβώνας, 30.10.2015 
 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 

Αλλαγή συντελεστή ΦΠΑ στα τρόφιμα στη ρουμανική αγορά 
 Η θέση σε εφαρμογή του χαμηλού ποσοστού ΦΠΑ 9% έναντι 24% στην 
Ρουμανία στον τομέα φρέσκων φρούτων, λαχανικών και τροφίμων από την 1/6/2015, 
φαίνεται ότι θα οδηγήσει τελικά, όπως είχαμε προβλέψει, στην αύξηση των 
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ελληνικών εξαγωγών το β’ εξάμηνο του 2015. Η Ρουμανία είναι η δεύτερη σε 
κατάταξη παγκοσμίως αγορά υποδοχής των ελληνικών εξαγωγών φρούτων και 
λαχανικών με συνολικό ύψος 165.000 τόνων. 
Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Βουκουρεστίου,5.11.2015 
 

ΤΣΕΧΙΑ 

Εκθέσεις ελληνικού ενδιαφέροντος στο Εκθεσιακό Κέντρο της πόλης του Μπρνό 
για το 2016 
 Στο εκθεσιακό κέντρο της πόλης Μπρνό της Τσεχίας, το οποίο αποτελεί το 
σημαντικότερο της χώρας, κατά τη διάρκεια του 2016 πρόκειται να διοργανωθούν οι 
ακόλουθες εκθέσεις: 

- Η διετής Διεθνής Έκθεση Τροφίμων και Ποτών Salima 2016 (17-20/2/2016) 
www.bvv.ez/salima , η οποία διεξάγεται παράλληλα με την Διεθνή Έκθεση 
“International Milling Industry, Bakery and Confectionnary Fair”, καθώς και 
την Διεθνή Έκθεση “International Fair of Equipment for Retail Trade, Hotels 
and Catering”. 

- Η Διεθνής Έκθεση Δομικών Υλικών “Building Fair Brno” (www.ibf.cz) , η 
οποία διεξάγεται παράλληλα με τις Διεθνείς Εκθέσεις “MOBITEX” (έπιπλα – 
εσωτερική διακόσμηση – www.bvv.cz/mobitex) και την DSB (ξύλινες 
κατοικίες – www.bvv.cz/dsb). Περίοδος διεξαγωγής όλων των ανωτέρω 20/4-
23/4/2016. 

- Η Διεθνής Έκθεση Οίνου “Grand Prix Vinex” από 21/5-22/5/2016, 
www.grand-prix-vinex.cz  
Το πλήρες εκθεσιακό πρόγραμμα του Εκθεσιακού Κέντρου του Μπρνό, 

μπορεί να αναζητηθεί στην ιστοσελίδα www.bvv.cz/plastex  
Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Πράγας, 26.11.2015 
 

ΤΥΝΗΣΙΑ 

Ενδιαφέρον τυνησιακών εταιρειών για εισαγωγές ελληνικών προϊόντων  
 Τυνησιακές εταιρείες απευθύνουν αιτήματα εισαγωγής ελληνικών προϊόντων 
στο Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών υποθέσεων της Πρεσβείας μας στην 
Τύνιδα. Η ζήτηση αφορά: προϊόντα μόνωσης και στεγάνωσης, βερνίκια, βαφές, 
ξυλεία, κουφώματα και εξαρτήματα, μάρμαρα, βάση φωτοβολταϊκών, αλουμίνιο, 
πλαστικό, γυαλί, είδη κιγκαλερίας, είδη υγιεινής & κρουνοποιίας, είδη πυρόσβεσης. 
 Για περισσότερες πληροφορίες, τόσο ως προς τα αιτήματα, όσο και ως προς 
σημαντικές πληροφορίες σχετικά με διαδικασίες εξαγωγών στην Τυνησία, οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο ΟΕΥ Τύνιδας (email: 
grtradetun@mfa.gr ). 
 Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Τύνιδας, 20.10.2015, 2.11.2015 
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