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ΑΙΓΥΠΤΟΣ 

Αναθεώρηση τελωνειακής ισοτιμίας της αιγυπτιακής λίρας 
Το Υπουργείο Οικονομικών της Αιγύπτου αναθεώρησε ελαφρώς προς τα 

κάτω την προκαθορισμένη για τον Απρίλιο ισοτιμία της λίρας προς το δολάριο, σε 
σχέση με τις συναλλαγές των επιχειρήσεων με τα τελωνεία, στο επίπεδο των 16,5 
λιρών ανά δολάριο, έναντι ισοτιμίας 17 λιρών ανά δολάριο τιμή έως τα τέλη 
Μαρτίου. 

 
Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Καΐρου , 9.5.2017 
 

Επιβολή εξαγωγικού δασμού στην ζάχαρη 
Το αιγυπτιακό Υπουργείου Εμπορίου & Βιομηχανίας εξέδωσε διάταγμα με 

ισχύ από τις 14,4 δια του οποίου επιβλήθηκε δασμός της τάξεως των EGP3.000 ανά 
τόνο στην εξαγόμενη ζάχαρη. Η επιβολή του εν λόγω εξαγωγικού δασμού 
αιτιολογήθηκε με βάση το σκεπτικό της ανάγκης διατήρησης των αποθεμάτων 
ζάχαρης σε ασφαλή επίπεδα, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες της εγχώριας αγοράς. 

 
Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Καΐρου , 9.5.2017 
 

ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ 

- Διεθνείς εκθέσεις στο Αζερμπαϊτζάν τον μήνα Νοέμβριο 
 Τον προσεχή Νοέμβριο θα διοργανωθούν δύο εκθέσεις στο Baku Expo 
Center, στην πρωτεύουσα του Αζερμπαϊτζάν, Μπακού: 

α) Στις 14-16 Νοεμβρίου 2017, διοργανώνεται από την Caspian Event 
Organizers, η 8η Caspian Ecology International Environmental Exhibition (τηλ. +994 
12 4048975, email: ecology@ceo.az , ιστοσελίδα: www.cte.az ) 

β) Στις 23-25 Νοεμβρίου 2017 διοργανώνεται η 3η RecExpo Real Estate and 
Investment Exhibition (τηλ. +994 12 4902408, εσωτ. 242, email: 
ekhanalibayli@emdk.gov.az , ιστοσελίδα: www.rec-expo.net ) 
 Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται 
στα ανωτέρω στοιχεία επικοινωνίας, καθώς και στο Γραφείο Οικονομικών & 
Εμπορικών Υποθέσεων Μπακού (ecocom-baku@mfa.gr ). 
 
Πηγή: Β2 Διεύθυνση ΥΠΕΞ, 16.5.2017 
 

ΓΑΛΛΙΑ 

- Sommet de l’ elevage 2017 – Διεθνής Έκθεση Κτηνοτροφίας, Clermont – 
Ferrand, 4-6/10/2017 

Στις 4-6 Οκτωβρίου 2017 θα πραγματοποιηθεί η Διεθνής Έκθεση 
Κτηνοτροφίας Sommet de l’ elevage, Clermont – Ferrand, η οποία έχει απευθύνει 
πρόσκληση συμμετοχής και σε ελληνικές επιχειρήσεις.  
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Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν περισσότερες πληροφορίες από 
την ιστοσελίδα www.sommet-elevage.fr , με απευθείας επικοινωνία με τη 
διοργανώτρια εταιρεία: 

SOMMET DE L’ ELEVAGE 
 17 allee Evariste Galois  
 63170 AUBIERE – FRANCE 
 Τηλ. +33 4 73 28 95 10 
 Φαξ +33 4 73 28 95 15 
 Email: info@sommet-elevage.fr  
 Website: www.sommet-elevage.fr 
ή από το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Παρισίων (ecocom-
paris@mfa.gr ). 

 
Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Παρισίων , 9.5.2017 
 

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

- Μελέτη CityUK για τις νομικές επιπτώσεις του Brexit στον τομέα των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών με έδρα το ΗΒ 

Στις 8 Μαΐου δημοσιεύθηκε μελέτη της δεξαμενής σκέψης City UK και της 
νομικής υπηρεσίας Freshfields Bruckhaus Deringer LLP για τις νομικές επιπτώσεις 
του Brexit στις εταιρείες του χρηματοπιστωτικού τομέα με έδρα το Ηνωμένο 
Βασίλειο.  

Σκοπός της είναι να εκτιμηθεί ο βαθμός παρεμπόδισης της προσφοράς 
υπηρεσιών από τις βρετανικές εταιρείες του συγκεκριμένο τομέα από την απώλεια 
συγκεκριμένων νομικών δικαιωμάτων και κατά πόσον η αλλαγή των σημερινών 
δικαιωμάτων πρόσβασης στην αγορά της ΕΕ μπορεί να οδηγήσει σε συρρίκνωση 
δραστηριοτήτων ή ολική απόσυρση από την αγορά επιχειρήσεων με έδρα το ΗΒ, 
στην ανάγκη έκδοσης ξεχωριστών αδειών από την ΕΕ, στη μεταφορά προσωπικού 
από το ΗΒ στην ΕΕ και στη χρήση ήδη υπαρχουσών στην ΕΕ δομών των βρετανικών 
επιχειρήσεων. 

Το σύνολο της μελέτης είναι διαθέσιμο στον διαδικτυακό σύνδεσμο 
http://www.thecityuk.com/assets/2017/Reports-PDF/The-legal-impact-of-Brexit-on-
the-UK-based-financial-services-sector.pdf  

 
Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Λονδίνου , 11.5.2017 
 

ΙΝΔΙΑ 

- ANAPOORNA World of Food 2017 (14-16/9/2017) 
Στις 14-16 Σεπτεμβρίου 2017 θα πραγματοποιηθεί η Παγκόσμια Έκθεση 

Τροφίμων “ANAPOORNA” στο Μουμπάι (Βομβάη) της Ινδίας. Η Ε.Ε. θα έχει δικό 
της περίπτερο, στο οποίο θα μπορούν να εκθέσουν τα προϊόντα τους εταιρείες των 
κρατών μελών, κατόπιν αιτήσεώς τους. Η Ε.Ε. καλύπτει το κόστος του εκθεσιακού 
χώρου, των workshops και των εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο 
της έκθεσης. Οι συμμετέχουσες εταιρείες θα πρέπει να καλύψουν το κόστος του 
ταξιδιού των εκπροσώπων τους (εισιτήρια, κατάλυμα), καθώς και το κόστος 
αποστολής δειγμάτων.  
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Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν περισσότερες πληροφορίες από 
την ιστοσελίδα http://www.worldoffoodindia.com, στις κάτωθι ηλεκτρονικές 
διευθύνσεις:  
 a.pande@koelnmesse-india.com & Damian.Kaminski@eeas.europa.eu , 
καθώς και από το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Παρισίων 
(ecocom-paris@mfa.gr ). 
 H προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι η 23/6/2017. 

 
Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Ν. Δελχί , 26.5.2017 
 

ΚΙΝΑ 

- Διεθνής Έκθεση EcoExpo Asia (Χονγκ Κονγκ, 26-29.10.2017) 
Στις 26-29 Οκτωβρίου 2017 θα πραγματοποιηθεί στον εκθεσιακό χώρο του 

διεθνούς αεροδρομίου του Χονγκ Κονγκ (Asia World Expo) η Διεθνής Έκθεση 
EcoExpo Asia. Η έκθεση διοργανώνεται από το Hong Kong Trade & Development 
Council – HKTDC. 
 Η έκθεση επικεντρώνεται στους τομείς των οικολογικών & φιλικών προς το 
περιβάλλον προϊόντων, ποιότητα ατμόσφαιρας, ενεργειακή ασφάλεια, διαχείριση 
αποβλήτων, ανακύκλωση, προστασία υδάτινου ορίζοντα, υπηρεσίες προστασίας 
περιβάλλοντος κ.λπ. 
 Σύμφωνα με ενημέρωση του επικεφαλής του εμπορικού τμήματος του 
Γραφείου της Ε.Ε. στο Χονγκ Κονγκ, οι διοργανωτές της έκθεσης προσφέρουν για 
την φετινή διοργάνωση έκπτωση 40% σε ενδιαφερόμενους για συμμετοχή στο 
περίπτερο της Ε.Ε., σε συνεργασία και με το Ευρωπαϊκό Εμπορικό Επιμελητήριο του 
Χονγκ Κονγκ. 
 Η ιστοσελίδα της έκθεσης είναι η http://m.hktdc.com/fair/ecoexpoasia-
en/s/2989-General_Information/Eco-Expo-Asia-International-Trade-Fair-on-
Environmental-Protection/Fair-Details.html  

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται 
στο Ευρωπαϊκό Εμπορικό Επιμελητήριο του Χονγκ Κονγκ (κ. Alfred Tsang, 
alfred.tsang@eurocham.com.hk +852 2511 5133) ή στο Γενικό Προξενείο Χονγκ 
Κονγκ (τηλ. +852 2774 1682, email: grgencon.cg@mfa.gr ). 

 
Πηγή: Γενικό Προξενείο Χονγκ Κονγκ , 12.5.2017 
 

Ν. ΚΟΡΕΑ 

- Πιστοποίηση καταγωγής εξαγόμενων προϊόντων σύμφωνα με τη Συμφωνία 
Ελευθέρων Συναλλαγών με Νότια Κορέα 

Από την 1/7/2011 ισχύει η Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών της Ε.Ε. με την 
Ν. Κορέα. Η συμφωνία αυτή προβλέπει ότι προκειμένου τα ευρωπαϊκά προϊόντα – 
και άρα και τα ελληνικά – να τύχουν των προβλεπόμενων μειώσεων ή απαλλαγών 
δασμών, θα πρέπει να συνοδεύονται από «δήλωση καταγωγής» (origin declaration), 
την οποία εκδίδουν οι ίδιοι οι εξαγωγείς. Για να γίνει αυτό, είναι απαραίτητη η άδεια 
«εγκεκριμένου εξαγωγέα» (approved exporter) από τις ελληνικές αρχές. 

Στην περίπτωση αυτή τα πιστοποιητικά καταγωγής των επιμελητηρίων δεν 
ισχύουν. Για προϊόντα αξίας μέχρι 6000 ευρώ, οποιοσδήποτε εξαγωγέας έχει το 
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δικαίωμα έκδοσης δήλωσης καταγωγής, χωρίς να χρειάζεται άδεια εγκεκριμένου 
εξαγωγέα.  

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέχουν 
στο κεφάλαιο 11.1 της έκθεσης του Γραφείου ΟΕΥ Σεούλ  για την Συμφωνία 
Ελευθέρων Συναλλαγών (ΣΕΣ) στη διαδικτυακή πύλη AGORA (www.agora.mfa.gr ) 
ή στο Γραφείο ΟΕΥ Σεούλ (ecocom-seoul@mfa.gr). 

 
Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Σεούλ , 30.5.2017 
 

ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ 

1ο Επιχειρηματικό / Επενδυτικό Φόρουμ Ουρουγουάης – Ε.Ε. (Μοντεβιδέο, 21-
22/6/2017) 

Στις 21-22 Ιουνίου 2017 διοργανώνεται στο Μοντεβιδέο από την εκεί 
Αντιπροσωπεία της Ε.Ε. το 1ο Επιχειρηματικό/ Επενδυτικό Φόρουμ Ουρουγουάης –
Ε.Ε. Στο φόρουμ έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή περισσότερες από 100 επιχειρήσεις, 
το 1/3 των οποίων είναι ευρωπαϊκών συμφερόντων, καθώς και από άλλες χώρες της 
Λατινικής Αμερικής.  

Σκοπός του φόρουμ είναι η παρουσίαση τόσο της πολιτικής επενδύσεων που 
προωθείται από την Ε.Ε. στη χώρα, όσο και των δυνατοτήτων που προσφέρει η 
Ουρουγουάη για επενδύσεις. Μερικοί από τους τομείς ενδιαφέροντος που 
αναφέρονται ενδεικτικά είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η πληροφορική- 
τεχνολογία, υπηρεσίες logistics, βιομηχανία αγροτικής παραγωγής και υποδομές, 
με έμφαση να δίνεται στην κατασκευή του οδικού-σιδηροδρομικού δικτύου της 
χώρας και στην κατασκευή εργοστασίου επεξεργασίας χαρτοπολτού της εταιρείας 
UPM, φινλανδικών συμφερόντων.  

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέχουν 
στην ιστοσελίδα https://www.eu-investuruguay.com/en/home-2/ .  

Η προθεσμία εγγραφής λήγει στις 20/6/2017. 
Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε σχετικά τα μέλη σας. 
 

Πηγή: Β5 Διεύθυνση, 8.5.2017 
 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 

- Ηλεκτρονική πλατφόρμα προκήρυξης δημοσίων συμβάσεων στη Ρουμανία – 
Διαδικασία εγγραφής ενδιαφερομένων εταιρείων 

Η ρουμανική κυβέρνηση έχει προβεί στην δημιουργία Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων "SEAP" (Sistemul Electronic de Achizitii 
Publice), στο οποίο μπορούν να εγγραφούν δωρεάν οι ενδιαφερόμενες εταιρείες.  

Διαχειριστής του Συστήματος είναι η Αρχή Ψηφιακής Ατζέντας της 
Ρουμανίας "AADR" (Agentia pentru Agenda Digitala a Romaniei) και η πρόσβαση 
γίνεται μέσω της ιστοσελίδας  www.e-licitatie.ro .  

Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες μπορούν να εγγραφούν στην εν λόγω υπηρεσία 
και να αποκτήσουν πρόσβαση στον κατάλογο των δημοσίων συμβάσεων. Για 
περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται και στο Γραφείο ΟΕΥ 
Βουκουρεστίου (ecocom-bucharest@mfa.gr ). 
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Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Βουκουρεστίου, 16.5.2017 

- “Πελοποννησιακή Εβδομάδα”: Εκδήλωση προβολής ελληνικών προϊόντων και 
τουρισμού (Βουκουρέστι, 12-18/6/2017) 

Στις 12-18 Ιουνίου 2017 διοργανώνεται η «Πελοποννησιακή Εβδομάδα», μία 
εκδήλωση προβολής τοπικών προϊόντων και τουρισμού, στο ξενοδοχείο Pullman του 
Βουκουρεστίου, από την Περιφέρεια Πελοποννήσου σε συνεργασία με το Γραφείο 
Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ) Βουκουρεστίου (ecocom-
bucharest@mfa.gr ) 

Σκοπός της δράσης αυτής είναι η τουριστική προβολή της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου , σε συνδυασμό με την ανάδειξη της πελοποννησιακής κουζίνας. 

Στις εκδηλώσεις περιλαμβάνονται γευσιγνωσία οίνου και τυριού, επίσημο 
δείπνο με πελοποννησιακούς χορούς και επίδειξη μόδας, καθώς και δύο πλήρη 
ελληνικά μενού στο εστιατόριο «Barbizon» του ξενοδοχείου.  

 
Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Βουκουρεστίου, 24.5.2017 
 

Σ. ΑΡΑΒΙΑ 

- Εμπόδια διεξαγωγής εμπορίου μεταξύ ΕΕ και Σ. Αραβίας. 
Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στα τέλη Απριλίου 2017, μεταξύ των 

Οικονομικών – Εμπορικών Συμβούλων & Ακολούθων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην 
Σαουδική Αραβία, διαπιστώθηκε η ύπαρξη εμποδίων διεξαγωγής εμπορίου μεταξύ 
ΕΕ και της χώρας αυτής. 

Τα εμπόδια είναι ποικίλα (απαγορεύσεις εισαγωγής ζωικών ειδών, προϊόντων 
καπνού, ειδικοί φόροι πολυτελείας, τελωνειακές διαδικασίες, ειδικές προδιαγραφές 
εισαγωγής κεραμικών προϊόντων και προϊόντων μαρμάρου κ.ά.) και καλύπτουν ένα 
ευρύ φάσμα ειδών και λειτουργιών. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται 
στο Γραφείο ΟΕΥ Τζέντα (ecocom-jeddah@mfa.gr ).  

 
Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Τζέντα, 24.4.2017 
 

ΤΑΪΛΑΝΔΗ 

- 21η Thailand International Travel Fair (TITF) (Μπανγκόκ, 11-13 Αυγούστου 
2017) 

Στις 11-13 Αυγούστου 2017, η Thai Travel Agents Association (TTAA) 
διοργανώνει την 21η Διεθνή Τουριστική Έκθεση της Ταϊλάνδης (Thailand 
International Travel Fair – TIFT), στο Queen Sirikit National Convention Centre 
(QSNCC) της Μπανγκόκ.  
 Στο πλαίσιο της έκθεσης θα πραγματοποιηθεί το Thai International Travel 
Fair Business Matching στο πλαίσιο του οποίου οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να 
έρθουν σε επαφή με περισσότερες από 200 ταϊλανδικές τουριστικές επιχειρήσεις 
(outbound travel agencies). Οι διμερείς επιχειρηματικές επαφές θα πραγματοποιηθούν 
στις 11/8, 12:00-18:30, στον χώρο της έκθεσης με κόστος 350 δολαρίων ΗΠΑ για τον 
πρώτο εκπρόσωπο της κάθε εταιρίας και 100 δολαρίων για κάθε πρόσθετο άτομο. 

 7 

mailto:ecocom-bucharest@mfa.gr
mailto:ecocom-bucharest@mfa.gr
mailto:ecocom-jeddah@mfa.gr


Στην τιμή αυτή περιλαμβάνονται δείπνο και διάλειμμα καφέ, καθώς διατίθενται και 2 
χώροι 1Χ2.4 μέτρων για διαφήμιση της εταιρείας.  
 Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται 
στην κα Suwannee (τηλ. 00662 214 6175 78#112, κινητό: +66814863911, φαξ: 
00662 214 6179 80, email: b2b@ttaa.or.th ) το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουνίου 2017 ή 
στην Ελληνική Πρεσβεία στην Μπανγκόκ (gremb.ban@mfa.gr ).   

 
Πηγή: Πρεσβεία Μπανγκόκ, 17.5.2017 
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