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ΑΙΓΥΠΤΟΣ 

Επίσκεψη ΔΝΤ στην Αίγυπτο – Μείωση ενεργειακών επιδοτήσεων – Αύξηση 

τιμών. 

 Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο βρίσκεται σε πολυετείς διαπραγματεύσεις με 

την αιγυπτιακή κυβέρνηση για την σύναψη δανειακής σύμβασης. Μετά την 

επανάσταση του 2011 και την επιδείνωση του πολιτικού και οικονομικού κλίματος οι 

σχετικές διαβουλεύσεις καθυστερούν σημαντικά. 

 Την τελευταία 2ετία η κυβέρνηση της Αιγύπτου υλοποιεί ήδη δέσμη 

«ευαίσθητων» δημοσιονομικών μέτρων, βασικότερο εκ των οποίων είναι η μείωση 

των ενεργειακών επιδοτήσεων και η επακόλουθη αύξηση τιμών πώλησης καυσίμων 

και ηλεκτρικής ενέργειας. 

Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Καΐρου, 22.9.2015 

 

Αρνητικές συνέπειες από νέα ρύθμιση εισαγωγής χημικών προϊόντων στην 

Αίγυπτο 

 Με απόφαση της Τελωνιακής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών της 

Αιγύπτου τέθηκε σε ισχύ νέα ρύθμιση σχετικά με τον κανονισμό εισαγωγής χημικών 

προϊόντων στη χώρα. 

 Η εισαγωγή των προϊόντων που εντάσσονται στην κατηγορία των χημικών θα 

διέπεται εφεξής από ειδικό καθεστώς με βάση το οποίο προβλέπεται η διεξαγωγή 

ειδικής ανάλυσης της σύστασης του περιεχομένου τους, από τα κρατικά εργαστήρια 

της Αιγύπτου για κάθε προϊόν χωριστά και κάθε χωριστό φορτίο, προκειμένου να 

επιτραπεί η εισαγωγή τους στη χώρα. 

 Η ρύθμιση έχει ποικίλες αρνητικές συνέπειες για τις εξαγωγές χημικών 

προϊόντων προς τη χώρα αυτή (καθυστερήσεις, υψηλό κόστος αναλύσεων, κίνδυνος 

αποκάλυψης εμπιστευτικού χαρακτήρα πληροφοριών σχετικά με τις σύστασή τους). 

Γίνονται προσπάθειες για παρέμβαση εκ μέρους της Ε.Ε, προκειμένου να μειωθούν 

τα αρνητικά αποτελέσματα. 

Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Καΐρου, 8.10.2015 

 

ΑΛΒΑΝΙΑ 

Αντιδράσεις από το νέο φορολογικό πλαίσιο στην Αλβανία. 

 Το Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο στην Αλβανία (American Chamber 

of Commerce in Albania) με ανακοίνωσή του προειδοποιεί για τις αρνητικές 

επιπτώσεις που αναμένεται να έχει ο νέος νόμος περί φορολογικής διαδικασίας. 

Επισημαίνεται ο κίνδυνος χρεοκοπίας πολλών επιχειρήσεων, καθώς τα μέτρα που 

προβλέπονται για την πάταξη της παραοικονομίας (informality) είναι δυσανάλογα με 

τον κύκλο εργασιών και με τιμωρητικό χαρακτήρα. Στην ίδια ανακοίνωση 

στηλιτεύεται η σχεδόν απεριόριστη ελευθερία σε επιτόπιους ελέγχους, φορολογικούς 

επιθεωρητές, αφήνοντας περιθώρια για φαινόμενα κατάχρησης εξουσίας και 

χρηματισμό. Ο νόμος ψηφίσθηκε από το αλβανικό κοινοβούλιο, χωρίς προηγούμενη 

διαβούλευση με την επιχειρηματική κοινότητα.  

Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Τιράνων, 16.10.2015 
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ΑΡΜΕΝΙΑ 

Συμμετοχή Αρμενίας στο Κοινοτικό Πρόγραμμα HORIZON 2020 

 Από την 1/1/2016 η Αρμενία θα συμπεριλαμβάνεται στις επιλέξιμες χώρες για 

υποβολή ερευνητικών προγραμμάτων προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο του 

Κοινοτικού Προγράμματος HORIZON 2020. 

 Το Γραφείο ΟΕΥ Ερεβάν θα συνδράμει αποφασιστικά ελληνικές επιχειρήσεις 

και επιχειρηματικούς φορείς στην προσπάθειά τους για συνεργασίες, θα διευκολύνει 

τις διμερείς επαφές τους και θα αναζητήσει κατάλληλους συνεργάτες. 

Πηγή: Ενημερωτικό δελτίο Γραφείου ΟΕΥ Ερεβάν, 2.10.2015 

 

Ενδιαφέρον συνεργασίας με ελληνικές εταιρείες 

 Η Οργάνωση Ελλήνων της Αρμενίας «Πατρίδα», διαμέσου επιστολής του 

προέδρου της κ. Πολατίδη, προς το Γραφείο ΟΕΥ Ερεβάν εξέφρασε ενδιαφέρον για 

συνεργασία με ελληνικές επιχειρήσεις για παραγωγή κονιάκ στην Αρμενία. 

 Οι εξαγωγές αλκοολούχων ποτών στην Αρμενία δεν επιβαρύνονται με 

δασμούς. 

 Οι ενδιαφερόμενες ελληνικές επιχειρήσεις μπορούν να επικοινωνήσουν με το 

Γραφείο ΟΕΥ Ερεβάν (ecocom-yerevan@mfa.gr ) ή με το κ. Πολατίδη στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση epolatov@rambler.ru  

Πηγή: Ενημερωτικό δελτίο Γραφείου ΟΕΥ Ερεβάν, 2.10.2015. 

 

Διάδρομος συνεργασίας Αρμενίας – Ιράν – Αξιοποίηση από ελληνικές 

επιχειρήσεις 

 Η Αρμενία αποτελεί διάδρομο πρόσβασης των ιρανικών επιχειρήσεων προς τη 

Δύση και μετά την άρση των κυρώσεων ανοίγονται νέες δυνατότητες συνεργασίας 

προς αυτή την κατεύθυνση. 

 Αντίστοιχες δυνατότητες πρόσβασης δημιουργούνται και προς τις χώρες της 

Ευρασιατικής Τελωνειακής Ένωσης, της οποίας η Αρμενία αποτελεί πλήρες μέλος 

από την 1/1/2015. Ελληνικές επιχειρήσεις θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν τον 

«διάδρομο» αυτό για πρόσβασή τους στην αγορά του Ιράν, αλλά και στις αγορές της 

Ευρασιατικής Τελωνειακής Ένωσης. 

Πηγή: Ενημερωτικό δελτίο Γραφείου ΟΕΥ Ερεβάν, 16.10.2015. 

 

Μείωση κύκλου εργασιών πολυκαταστήματος Carrefour 

 Το πολυκατάστημα Carrefour, γαλλικών συμφερόντων αλλά παραχωρημένο 

με την μέθοδο franchise σε Λιβανέζους επενδυτές, αντιμετωπίζει σημαντικά 

προβλήματα στην λειτουργία του, περίπου ένα χρόνο μετά την εγκατάσταση σε 

εμπορικό κέντρο της πρωτεύουσας Ερεβάν. 

 Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, ο κύκλος εργασιών μειώνεται, σε 

μηνιαία βάση, κατά 10% περίπου και οι πωλήσεις δεν ξεπερνούν αυτές ενός μεσαίου 

μεγέθους πολυκαταταστήματος. 

Πηγή: Ενημερωτικό δελτίο Γραφείου ΟΕΥ Ερεβάν, 16.10.2015 

 

mailto:ecocom-yerevan@mfa.gr
mailto:epolatov@rambler.ru
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ΒΕΛΓΙΟ 

Το ελληνικό κρασί στη βελγική αγορά – Δυνατότητες αύξησης εξαγωγών μας 

 Το Βέλγιο είναι μία εξαιρετικά δυναμική αγορά για το κρασί, με ετήσιες 

εισαγωγές που κυμαίνονται σε αξία περί το 1 δις ευρώ και σε ποσότητα περί τα 4,3 

εκατ. εκατόλιτρα. Είναι η 13η χώρα παγκοσμίως σε κατανάλωση και η 7η παγκοσμίως 

σε εισαγωγές κρασιών. Αποτελεί αγορά στόχο για τους Έλληνες παραγωγούς 

κρασιού. Η κατανάλωση κρασιού είναι ιδιαίτερα υψηλή, ενώ από το Βέλγιο δεν 

διαθέτει δική του παραγωγή, καλύπτοντας τη ζήτηση με εισαγωγές.  

 Τα ελληνικά κρασιά καλύπτουν μόλις το 0,26% των εισαγομένων οίνων για 

το 2014 και πωλούνται κυρίως μέσα από το ελληνικό κανάλι διανομής (Έλληνες 

εισαγωγείς και χονδρέμποροι, ελληνικά εστιατόρια). Το γαλλικό κρασί είναι 

κυρίαρχο στη βελγική αγορά, παρά ταύτα υπάρχουν μειώσεις στις γαλλικές 

εισαγωγές προς όφελος άλλων ευρωπαϊκών προελεύσεων ή κρασιά από τον «Νέο 

Κόσμο». Αρκετοί Βέλγοι γνωρίζουν τα ελληνικά κρασιά από τις διακοπές τους στην 

Ελλάδα και τα αναζητούν και στη χώρα τους. 

Πηγή:  Γραφείο ΟΕΥ Βρυξελλών13.10.2015 

 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 

Εδραίωση ελληνικών προϊόντων τροφίμων – Δυνατότητες περαιτέρω βελτίωσης 

των εξαγωγών μας. 

 Η Βουλγαρία αποτελεί μία μεσαία αγορά, με μερίδιο μόνο 1% στην 

κατανάλωση νωπών φρούτων και λαχανικών μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ. 

 Η Ελλάδα κυριαρχεί σταθερά στις εξαγωγές φρούτων προς τη Βουλγαρία. Οι 

εξαγωγές προϊόντων ιδιαίτερου ελληνικού ενδιαφέροντος (πορτοκάλια, μανταρίνια, 

ακτινίδια) κυμαίνονται σε ποσοστά από 72 έως 82% του συνόλου των βουλγαρικών 

εισαγωγών στα ίδια προϊόντα. Διακυμάνσεις διαπιστώνονται στις εξαγωγές ελληνικού 

ελαιολάδου, με τη χώρα μας να προηγείται της Ισπανίας και να έπεται της Ιταλίας, 

ενώ στις εξαγωγές επιτραπέζιων ελιών η κυριαρχία της Ελλάδος είναι εμφανής με την 

Τουρκία να ακολουθεί. Στα ιχθυρά / αλιεύματα η Ελλάδα είναι αποκλειστικός 

προμηθευτής της Βουλγαρίας σε λαυράκι και τσιπούρα (με ποσοστά 96% και 99,7% 

αντίστοιχα) στα οποία έχουμε συγκριτικό πλεονέκτημα και προβάδισμα. Επίσης δεν 

απουσιάζουν οι εξαγωγές φέτας και παγωτού. 

Πηγή:  Γραφείο ΟΕΥ Σόφιας, 19.10.2015 

 

Στρατηγικές επιλογές αλυσίδων σούπερ μάρκετ στη Βουλγαρία – Ευκαιρίες για 

ελληνικές εταιρείες 

 Η αλυσίδα σούπερ μάρκετ Picadilly στη Βουλγαρία θα εστιάσει τη 

στρατηγική της προς καταναλωτές μέσου και υψηλού εισοδήματος, προωθώντας 

αντίστοιχα προϊόντα (delicatessen, νωπά φρούτα και λαχανικά, ιχθυρά και φρέσκο 

κρέας κοκ). 

 Σημειώνεται ότι, βάσει στοιχείων για το 2014 όπως παρατίθενται από την 

εφημερίδα CAPITAL, οι τρεις πιο κερδοφόρες λιανεμπορικές αλυσίδες στη 

Βουλγαρία είναι όλες γερμανικών συμφερόντων (Kaufland, Metro και Lidl). 

Ελληνικές εξαγωγικές εταιρείες ποιοτικών προϊόντων θα μπορούσαν να επεκτείνουν 

εκεί τις δράσεις και παρουσία τους. 

Πηγή:  Γραφείο ΟΕΥ Σόφιας, 19.10.2015 
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ΒΡΑΖΙΛΙΑ 

Εμπορικά εμπόδια δασμολογικού χαρακτήρα σε ελληνικά προϊόντα στην 

Βραζιλία: Υψηλοί δασμοί σε κονσερβοποιημένα ροδάκινα. 

 Παρατείνεται ως τις 31 Δεκεμβρίου 2023 η ισχύς του «προσωρινά αυξημένου 

δασμού» 35% για όλους τους κωδικούς της κατηγορίας 2008.70.xx. Με την ίδια 

απόφαση ο κωδικός 2008.70.10 (ροδάκινα σε ζαχαρούχο νερό ή σιρόπι), στον οποίο 

εμπίπτουν κατά βάση οι ελληνικές εξαγωγές, παραμένει στον κατάλογο εξαιρέσεων 

από το κοινό δασμολόγιο της Mercosur και εξακολουθεί να επιβαρύνεται με το 

μέγιστο δασμό 55%. 

Πηγή:  Γραφείο ΟΕΥ Αγίου Παύλου Βραζιλίας, 23.9.2015 

 

Ευρωπαϊκή εκδήλωση εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, Άγιος Παύλος, 3/12/2015 

 Στις 3/12/2015 στο Σάο Πάολο, διοργανώνεται από την Αντιπροσωπεία της 

ΕΕ στη Βραζιλία σεμινάριο για την προώθηση των αρχών της Εταιρικής Κοινωνικής 

Ευθύνης (ΕΚΕ), ως μέσο για την υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης. 

 Στο πλαίσιο της εκδήλωσης έμφαση θα δοθεί στους τομείς περιβαλλοντικής 

διαχείρισης και προστασίας, οικολογικής αποδοτικότητας και υπεύθυνου πορισμού 

υλικών. 

 Η εκδήλωση απευθύνεται σε επιχειρήσεις με δραστηριότητα στη Βραζιλία. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται: 

Αντιπροσωπεία της ΕΕ στη Βραζιλία 

Τομέας Εμπορίου 

κ. Pedro de Leon 

Τηλ. +55 61 8299 1692, +55 61 2104 4856 

Email: Pedro.DELEON@eeas.europa.eu 

Πηγή:  Γραφείο ΟΕΥ Αγίου Παύλου Βραζιλίας, 7.10.2015 

 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

Αναζήτηση συνεργασίας με ελληνικές ελαιο - παραγωγικές μονάδες 

 Η γερμανική εταιρεία StanTayCo (Stanley Taylor & Sons) ενδιαφέρεται για 

ανεύρεση προμηθευτών ελληνικού ελαιολάδου, συμπεριλαμβανομένου και 

πιστοποιημένου οργανικού, κατά προτίμηση μικρών παραγωγών. Τα στοιχεία 

επικοινωνίας είναι: 

StanTay Co (Stanley Taylor & Sons) 

Am Tiergarten 26 

60316 Frankfurt 

Germany 

Τηλ. +49 69 4960314 

Email: stantayco@gmail.com . 

Πηγή:  Γραφείο ΟΕΥ Βερολίνου, 16.10.2015 

 

mailto:Pedro.DELEON@eeas.europa.eu
mailto:stantayco@gmail.com
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Διοργάνωση Συνεδρίου και Έκθεσης “Energy Storage Europe” (Ντύσσελντορφ, 

15-17/3/2016) 

 Στις 15-17/3/2016 θα πραγματοποιηθεί το 6ο συνέδριο και έκθεση με 

αντικείμενο την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας “Energy Storage Europe” στον 

εκθεσιακό χώρο της Messe Dusseldorf.  

 Στην περυσινή εκδήλωση, η οποία στέφθηκε με επιτυχία, υπήρχαν πάνω από 

1800 συμμετοχές από 48 χώρες, περισσότεροι από 80 διεθνείς κορυφαίοι ομιλητές 

και 93 εκθέτες. Στην προσεχή διοργάνωση ο αριθμός των εκθετών αναμένεται να 

ξεπεράσει τους 125 και ο αριθμός των επισκεπτών τους 3.000. 

Πηγή:  Γραφείο ΟΕΥ Ντύσσελντορφ, 20.10.2015 

 

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

Πρόγραμμα της EBRD για διευκόλυνση του εμπορίου ελληνικών επιχειρήσεων 

 Η EBRD προσφέρει, σε συνεργασία με τις ελληνικές τράπεζες ένα πρόγραμμα 

διευκόλυνσης του εμπορίου (trade facilitation program) συνιστώμενο κατά βάση στην 

παροχή αντεγγυήσεων σε εγγυητικές επιστολές εκδοθείσες από ελληνικές τράπεζες 

υπέρ επιχειρήσεων, καθώς και ορισμένους τύπους χρηματοδότησης προς ΜΜΕ, οι 

οποίες για διάφορους λόγους δεν έχουν ευχερή πρόσβαση στα κεφάλαια. 

 Στον επιχειρηματικό τομέα, έμφαση δίνεται σε επιχειρήσεις εξωστρεφείς ή με 

σημαντική παρουσία στην εσωτερική αγορά, οι οποίες αντιμετωπίζουν περιορισμούς 

σε κεφάλαια. H EBRD προσφέρει είτε δανειοδότηση, είτε συμμετοχή στο μετοχικό 

κεφάλαιο της εταιρείας. Η μετοχική συμμετοχή πραγματοποιείται είτε άμεσα, είτε 

μέσω αμοιβαίων μετοχικών κεφαλαίων (equity funds), ενώ η EBRD μπορεί να 

προσελκύσει κεφάλαια και από άλλα επενδυτικά σχήματα. 

Πηγή:  Γραφείο ΟΕΥ Λονδίνου, 16.10.2015 

 

ΚΑΝΑΔΑΣ 

Πρόσβαση ελληνικού βόειου κρέατος και προϊόντων αυτού στην καναδική αγορά 

 Από τις 5.10.2015 ο Καναδάς ήρε τους περιορισμούς εισαγωγής βόειου 

κρέατος και προϊόντων αυτού από 19 κράτη μέλη της ΕΕ, μεταξύ των οποίων και η 

Ελλάδα. Η απαγόρευση είχε επιβληθεί προ 15ετίας λόγω της νόσου BSE.  

 Για να πραγματοποιηθούν εισαγωγές θα πρέπει οι εγκαταστάσεις 

επεξεργασίας από τις οποίες θα προέρχονται οι ποσότητες κρέατος, να έχουν 

γνωστοποιηθεί στην CFIA (Canadian Good Inspection Authority τηλ. +1 (613) 773-

5491) με ειδική φόρμα μέσω email: MPDImport@inspection.gc.ca . 

Πηγή:  Γραφείο ΟΕΥ Οττάβα, 6.10.2015 

 

Μεγαλύτερη πρόσβαση ελληνικών οίνων και οινοπνευματωδών στην καναδική 

αγορά 

 Το μονοπώλιο οίνου LCBO του Οντάριο προγραμματίζει εντός του 2015 τη 

λειτουργία e-shop, μέσω του οποίου θα δίνεται η δυνατότητα στους καταναλωτές να 

παραγγέλνουν οποιαδήποτε προϊόντα επιλογής τους μέσω ιντερνέτ και να 

παραλαμβάνουν στο κατάστημα LCBO της αρεσκείας τους ή να γίνεται παράδοση 

κατ’ οίκον, με επιπλέον χρέωση. 

mailto:MPDImport@inspection.gc.ca
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Η νέα αυτή δυνατότητα θα δώσει πολύ καλύτερη πρόσβαση στα ποιοτικά 

ελληνιά κρασιά, ιδιαίτερα τη μεγάλη πλειοψηφία αυτών που τοποθετούνται στην 

κατηγορία Χρονιάς (Vintages) που ανήκουν τα ακριβότερα κρασιά και τα μικρότερα 

οινοποιεία. 

Πηγή:  Γραφείο ΟΕΥ Οττάβα, 13.10.2015 

 

Φόβοι για μειωμένη ανταγωνιστικότητα των ελληνικών τροφίμων στον Καναδά, 

λόγω συναλλαγματικών ισοτιμιών 

Αναμένεται αύξηση της τιμής λιανικής πώλησης ελληνικών τροφίμων στον 

Καναδά της τάξης του 18%, το αμέσως προσεχές διάστημα, σύμφωνα με εκτιμήσεις 

της μεγαλύτερης εισαγωγικής εταιρείας ελληνικών προϊόντων στον Καναδά 

«Κρίνος», αλλά και καταστημάτων λιανικής πώλησης που διαθέτουν τα αντίστοιχα 

προϊόντα στην Οττάβα.  

Η άνοδος οφείλεται αφενός στην χαμηλή ισοτιμία του δολλαρίου Καναδά 

έναντι του ευρώ και του αμερικανικού δολλαρίου, αφετέρου σε μεγάλη αύξηση του 

κόστους των θαλασσίων μεταφορών. Οι παράγοντες αυτοί, σύμφωνα με εκτιμήσεις 

των εισαγωγέων, θα επιφέρουν μείωση της κατανάλωσης και στροφή στα εγχώρια 

προϊόντα. 

Πηγή:  Γραφείο ΟΕΥ Οττάβα, 15.10.2015 

 

KINA 

Νέος Κανονισμός Ασφαλείας Τροφίμων στην Κίνα. 

 Από τον προηγούμενο Απρίλιο υιοθετήθηκε νέος νόμος για την Ασφάλεια 

Τροφίμων στην Κίνα και τέθηκε σε ισχύ την 1/10/2015. Το νέο κείμενο τροποποίησε 

το 90% των άρθρων του παλαιού κώδικα και αναδιάρθρωσε το κρίσιμο κεφάλαιο που 

αναφέρεται στην παραγωγή και διανομή τροφίμων. Παρακαλούνται οι Έλληνες 

εξαγωγείς να επικοινωνήσουν με το Γραφείο ΟΕΥ της Ελληνικής Πρεσβείας στο 

Πεκίνο για περισσότερες πληροφορίες (ecocom-beijing@mfa.gr) .  

Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Πεκίνου, 2.9.2015 

 

Συμφωνία φορέων ΕΕ και Κίνας για προώθηση τεχνολογιών διαδικτύου. 

 Η China – EU είναι μία διεθνής ένωση προσανατολισμένη στην ανάδειξη 

επιχειρηματικών συνεργασιών, κοινής έρευνας, επενδύσεων στο διαδίκτυο, στις 

τηλεπικοινωνίες και στην υψηλή τεχνολογία μεταξύ Ευρώπης και Κίνας. Η China – 

EU σύνηψε συμφωνία με τον οργανισμό China Information Technology Industry 

Federation (CITIF) για να εκπροσωπεί τη βιομηχανία ICT (Information Technology 

Industry) της Κίνας στις Βρυξέλλες. 

 Το China – EU και το CITIF υπέγραψαν μια πολύ σημαντική συμφωνία 

συνεργασίας με στόχο την επέκταση της τεχνολογικής και οικονομικής συνεργασίας 

μεταξύ της Ευρώπης και της Κίνας στον κλάδο ψηφιακής τεχνολογίας, την προώθηση 

κινεζικών επενδύσεων και επιχειρηματικών συμφερόντων στην ευρωπαϊκή ψηφιακή 

αγορά, διευκολύνοντας τις συνεργασίες και επιχειρηματικές ανταλλαγές μεταξύ 

ευρωπαϊκών και κινεζικών εταιρειών ICT τόσο στην Κίνα, όσο και στην Ευρώπη και 

την υποστήριξη της αμοιβαίας κατανόησης των αντίστοιχων ψηφιακών αγορών και 

το κανονιστικό περιβάλλον τους.  

Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Πεκίνου, 14.9.2015 

mailto:ecocom-beijing@mfa.gr
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Υιοθέτηση συστήματος «Αρνητικού Καταλόγου» για τους τομείς επενδύσεων. 

 Η κινεζική κυβέρνηση το 2018 πρόκειται να προβεί στην υιοθέτηση 

«Αρνητικού Καταλόγου» (negative list) επενδύσεων για τους εγχώριους και 

αλλοδαπούς επενδυτές. Στον κατάλογο περιλαμβάνονται τομείς που δεν είναι 

πρόσφοροι για επενδύσεις στην Κίνα, ιδιαίτερα από ξένους επενδυτές. 

 Επί του παρόντος το σύστημα εφαρμόζεται σε συγκεκριμένες περιοχές όπως η 

Πιλοτική Ζώνη Ελευθέρου Εμπορίου της Σαγκάης και στις πρόσφατα ιδρυθείσες νέες 

Ζώνες των επαρχιών Guangdong, Fujian & Tianjin. 

 Ο κατάλογος των επενδύσεων που επιτρέπονται είναι διαθέσιμος στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.fdi.gov.cn/1800000121_39_4830_0_7.html . 

Βάσει αυτού οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες: 

«επιδιωκόμενες», «υπό περιορισμό» και «απαγορευμένες».   

Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Πεκίνου, 23.9.2015 

 

Σύναψη εμπορικής συμφωνίας Transpacific Partnership (TPP) ΗΠΑ με χώρες 

της Ασίας 

 Οι Υπουργοί Εμπορίου 12 χωρών (ΗΠΑ, Αυστραλία, Μπρουνέι, Καναδάς, 

Χιλή, Ιαπωνία, Μαλαισία, Μεξικό, Νέα Ζηλανδία, Περού, Σιγκαπούρη, Βιετνάμ) 

ανακοίνωσαν την επίτευξη της μεγαλύτερης συμφωνίας απελευθέρωσης εμπορίου, 

της λεγομένης Transpacific Partnership (TPP), η οποία αποτέλεσε βασική 

προτεραιότητα της οικονομικής διπλωματίας των ΗΠΑ τα τελευταία 7 χρόνια. Η 

συμφωνία αυτή θεωρείται ότι θα θέσει τους κανόνες για το εμπόριο στον 21ο αιώνα. 

 Με βάση αυτή προβλέπεται η εξάλειψη περισσοτέρων από 18.000 φόρους που 

έχουν επιβληθεί σε προϊόντα των ΗΠΑ, καθώς και η τήρηση πολλών διατάξεων σε 

σχέση με την περιβαλλοντική προστασία. Η συμφωνία αναμένεται να καθορίσει 

κοινά πρότυπα για το 40% της οικονομίας του κόσμου. 

 Η Κίνα είχε προσκληθεί για να συμμετέχει στην διαπραγμάτευση αλλά δεν το 

έκανε καθώς η συμφωνία προέβλεπε επιβολή περιορισμών στο χρηματοπιστωτικό 

σύστημα και σε άλλους τομείς ειδικού ενδιαφέροντος για αυτή. Ωστόσο μετά την 

υπογραφή της συμφωνίας από τους 12 εκφράζονται προβληματισμοί σχετικά με τις 

προοπτικές της κινεζικής οικονομίας, με βάση την εκτίμηση ότι η ΤΡΡ θα 

διευκολύνει την κυριαρχία του αμερικανικού δολαρίου στις χώρες που μετέχουν σε 

αυτή, σε βαθμό λειτουργικής διασύνδεσης των οικονομιών τους. 

Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Πεκίνου, 6.10.2015 

 

  

Διεθνοποίηση του γιουάν μέσω νέου διασυνοριακού συστήματος εκκαθάρισης 

 Η Κεντρική Τράπεζα της Κίνας ξεκίνησε επίσημα την πρώτη φάση 

υλοποίησης του συστήματος διασυνοριακής διατραπεζικής πληρωμής της χώρας 

(CIPS – Cross Border Interbank Payment System) που έχει σχεδιαστεί ώστε να 

διευκολύνει την ευρύτερη χρήση του γιουάν στο διεθνές εμπόριο. Στο σύστημα αυτό 

θα μετέχουν άμεσα τέσσερις μεγάλες κινεζικές τράπεζες (HSBC China, Citibank 

China, Standard Chartered China). 

 Η κινεζική κυβέρνηση έχει αναλάβει σειρά πρωτοβουλιών για τη 

διεθνοποίηση του γιουάν, όπως την προσπάθεια ένταξή ς του στο σύστημα των SDR 

του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, μαζί με το ευρώ, το δολάριο και το γιέν. Τον 

http://www.fdi.gov.cn/1800000121_39_4830_0_7.html
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Αύγουστο του 2015 το γιουάν ξεπέρασε το ιαπωνικό γιέν ως το τέταρτο 

χρησιμοποιούμενο νόμισμα πληρωμών παγκοσμίως. 

Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Πεκίνου, 9.10.2015 

 

Κατασχέσεις βρεφικού γάλακτος σε κινεζικούς λιμένες 

 Οι κινεζικές αρχές πρόσφατα κατέσχεσαν συνολικά 9,8 τόνους βιολογικού 

βρεφικού γάλακτος της αυστραλιανής εταιρείας βιολογικών προϊόντων Bellamy, 

λόγω της ύπαρξης του συστατικού L-κυστεΐνη, το οποίο παρ’ ότι χρησιμοποιείται 

ευρύτατα δεν είναι αποδεκτό από τα εθνικά πρότυπα υγιεινής παραγωγής της Κίνας. 

 Το πρώτο δεκάμηνο του 2015 έχουν κατασχεθεί και καταστράφηκαν πάνω 

από 250 τόνοι γάλακτος σε σκόνη στην Κίνα. Έλληνες εξαγωγείς καλούνται να 

εξετάσουν ενδελεχώς τη σχετική νομοθεσία πριν προχωρήσουν σε εξαγωγές. 

Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Πεκίνου, 13.10.2015 

 

Επενδυτικό ενδιαφέρον κινεζικής εταιρείας 

 Η εταιρεία επενδύσεων Tianjin Hoidi Group εκδήλωσε ενδιαφέρον 

επενδύσεων στην ελληνική αγορά στους κλάδους ελαιοπαραγωγής και 

ιχθυοκαλλιέργειας. Συγκεκριμένα, ενδιαφέρονται για εξαγορά ή συμμετοχή σε 

ελληνικές επιχειρήσεις, που αντιμετωπίζουν προβλήματα βιωσιμότητας. Σκοπός η 

παραγωγή προϊόντων προς εξαγωγή ενδεχομένως και με ιδιωτικές ετικέτες (private 

labeling). Ιδιαίτερη προτίμηση δείχνουν σε επιχειρήσεις που έχουν καθετοποιημένη 

παραγωγή.  

Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Πεκίνου, 19.10.2015 

 

ΜΑΡΟΚΟ 

Μαροκινό πρόγραμμα φυσικού αερίου. Προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού. 

 

Στο πλαίσιο του μαροκινού προγράμματος φυσικού αερίου, προκηρύχθηκε 

διεθνής διαγωνισμός για εκπόνηση γεωτεχνικής μελέτης των εγκαταστάσεων 

υποδοχής και αποθήκευσης φυσικού αερίου στον νέο λιμένα Jorf Lasfar.  

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα http://www.one.org.ma  

Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Καζαμπλάνκα, 23.9.2015, 30.9.2015 

 

ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ 

Ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες στη Μέση Ανατολή – Ευκαιρίες 

επιχειρηματικής δράσης. 

 Η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και το Αμπού Ντάμπι προχωρούν σε μεγάλες 

επενδύσεις στον κατασκευαστικό τομέα, με έργα υποδομών. Το επενδυτικό 

πρόγραμμα της Σαουδικής Αραβίας για την προσεχή 10ετία υπερβαίνει τα 400 δις 

δολάρια, ενώ το Κατάρ ετοιμάζεται για τη φιλοξενία του Παγκοσμίου Κυπέλου 

Ποδοσφαίρου το 2022. 

 Στο πλαίσιο αυτό κατασκευαστικές εταιρείες ελληνικών συμφερόντων 

δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή.  

http://www.one.org.ma/
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 Η Άκτωρ του ομίλου Ελλάκτωρ μετέχει με ποσοστό 32% στην κοινοπραξία 

ALYSJ JV, η οποία έχει αναλάβει τη σύμβαση, αξίας 3,2 δις ευρώ, για μελέτη και 

κατασκευή γραμμής μετρό στην Ντόχα του Κατάρ. Στην ίδια πόλη η εταιρεία Άκτωρ 

έχει αναλάβει κατασκευή τριών έργων:  

α) αθλητικό κέντρο πολλαπλών χρήσεων Al Sadd Sports Club, αξίας 108 εκατ. ευρώ, 

β) ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες στο νησί – θέρετρο Anantara, αξίας 13 εκατ. 

ευρώ, 

γ) εργασίες έργων υποδομής στρατοπέδου των Εσωτερικών Δυνάμεων Ασφαλείας , 

ύψους 497 εκατ. ευρώ. 

 Η εταιρεία J&P ΑΒΑΞ δραστηριοποιείται χρόνια στις αραβικές χώρες. Ο 

όμιλος σκοπεύει να διεκδικήσει νέα έργα στην περιοχή, αναδιαρθρώνοντας το 

υποκατάστημα της θυγατρικής εταιρείας του Αθηνά στο Αμπού Ντάμπι.  

Επίσης, η ΤΕΡΝΑ του ομίλου ΓΕΚ υλοποιεί έργα υποδομής και κτιριακά στη 

Μέση Ανατολή. Η ΤΕΡΝΑ έχει αναλάβει έργο ύψους 300 εκατ. ευρώ από το 

Υπουργείο Υποδομών του Κατάρ, μετέχοντας σε διεθνή κοινοπραξία. Η σύμβαση 

περιλαμβάνει την ανακατασκευή τομέων αστικής οδοποιίας συνολικού μήκους 40 

χλμ, καθώς και την κατασκευή νέου δικτύου ομβρίων και ακαθάρτων, νέων 

υποσταθμών και «έξυπνων» δικτύων διαχείρισης κυκλοφορίας και επικοινωνιών. Η 

ελληνική εταιρεία συμβούλων τεχνικών έργων SALFO & Associates, έχει αναλάβει 

τρία νέα έργα στο Κατάρ. Ειδικότερα, ανέλαβε έργο για τη διαχείριση της μελέτης 

και κατασκευής για την ανάπτυξη του Place Vendome στην Ντόχα, ύψους 1,2 δις 

ευρώ, καθώς και έργα οδοποιίας και εκπόνηση μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων 

στο πλαίσιο της νέας γραμμής του μετρό στην πόλη. 

Ελληνικές εταιρείες που ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν στις εκεί 

αγορές μπορούν να επικοινωνούν με τα κατά τόπους Γραφεία ΟΕΥ για περισσότερες 

πληροφορίες και ευκαιρίες επιχειρηματικής ανάπτυξης. 

Πηγή: Εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ, 13.10.2015 

 

Ν. ΚΟΡΕΑ 

Επιπτώσεις στην οικονομία της Κορέας από τη Συμφωνία του Trans – Pacific 

Partneship (TPP). 

 

Πρόκειται για μια συμφωνία με μεγάλη οικονομική σημασία, αλλά κυρίως με 

τεράστιες γεωπολιτικές επιπτώσεις. Με το εγχείρημα αυτό, οι ΗΠΑ επιδιώκουν να 

διαμορφώσουν τους κανόνες του διεθνούς εμπορίου στην περιοχή του Ειρηνικού, στο 

πλαίσιο του ανταγωνισμού με την Κίνα (βλ. ανωτέρω κεφάλαιο για Κίνα, σελ. 10) 

Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Σεούλ, 8.10.2015 

 

Προστασία ελληνικών προϊόντων ΠΓΕ (γεωγραφικών ενδείξεων) στην Κορέα 

Με τη Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η 

Κορέα αναγνώρισε 165 ευρωπαϊκές γεωγραφικές ενδείξεις, στις οποίες 

συμπεριλαμβάνονται 6 ελληνικές, δηλαδή φέτα, ελιές Καλαμάτας, ούζο, μαστίχα, 

κρασί Σάμου και ρετσίνα. Αντίστοιχα η ΕΕ αναγνώρισε 64 κορεατικές γεωγραφικές 

ενδείξεις.  

Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Σεούλ, 14.10.2015 
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ΟΥΚΡΑΝΙΑ 

Κίνδυνος χρεοκοπίας  

Ο διεθνής οίκος αξιολογήσεων Moody’s Investors Service εκτιμά ότι ο 

κίνδυνος αθέτησης των υποχρεώσεων της Ουκρανίας ως προς τις διεθνείς πληρωμές 

της παραμένει ακόμη ορατός, όσο εκκρεμεί ο διακανονισμός του εξωτερικού χρέους 

της, την αναδιάρθρωση του οποίου έχει συμφωνήσει με την ad hoc επιτροπή των 

πιστωτών. 

Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Κιέβου, 19.10.2015 

 

Οι συναλλαγματικοί περιορισμοί θα αρθούν στα μέσα του 2016 – NBU 28.9.2015 

Η Εθνική Τράπεζα της Ουκρανίας (NBU) θα άρει μέχρι τα μέσα του 2016 

όλους τους περιορισμούς σχετικά με το νόμισμα, που τέθηκαν σε ισχύ τον 

Σεπτέμβριο του 2014 και τον Φεβρουάριο του 2015. 

Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Κιέβου, 19.10.2015 

 

ΠΓΔΜ 

Εφαρμογή νομοθεσίας περί σήμανσης συσκευασμένων τροφίμων 

 Από την 13η Νοεμβρίου 2015 τίθεται σε ισχύ στην εσωτερική αγορά της 

ΠΓΔΜ η νέα νομοθεσία περί σήμανσης συσκευασμένων τροφίμων, με την οποία 

γίνεται εναρμόνιση με τους κανόνες και οδηγίες σήμανσης τροφίμων που ισχύουν 

στην ΕΕ. Στη νομοθεσία περιλαμβάνονται ρυθμίσεις όπως η υποχερωτική αναγραφή 

της ονομασίας του προϊόντος, πίνακα διατροφικής αξίας και συστατικών, καθαρού 

βάρους, αλλεργιογόνων και ημερομηνία λήξεως. Το ελάχιστο μέγεθος της 

γραμματοσειράς των αναγραφομένων στοιχείων είναι τα 1,2 χιλιοστά.  

 Μη εφαρμογή των κανονισμών επισύρει πρόστιμα ύψους 1000 έως 10.000 

ευρώ. Ελληνικές εξαγωγικές εταιρείες παρακαλούνται να επικοινωνήσουν για 

περισσότερες πληροφορίες με το Γραφείο ΟΕΥ Σκοπίων (ecocom-skopje@mfa.gr)  

Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Σκοπίων, 6.10.2015 

 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 

Μη εφικτός στόχος η ένταξη της Ρουμανίας στην Ευρωζώνη το 2019. 

Σύμφωνα με δηλώσεις του Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Ρουμανίας 

κ. Mugur Isarescu ο στόχος για ένταξη της Ρουμανίας στην Ευρωζώνη το 2019 δεν 

είναι πλέον εφικτός, διότι η Ρουμανία δεν είναι έτοιμη να ενταχθεί την 1η Ιανουαρίου 

στον μηχανισμό “ERM II” (Exchange Rate Mechanism II). Ο μηχανισμός αυτός 

αποτελεί προενταξιακό στάδιο και η παραμονή κάθε χώρας σε αυτόν διαρκεί 

τουλάχιστον δύο έτη. 

Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Βουκουρεστίου, 2.10.2015 

 

Ευκαιρίες στον ενεργειακό τομέα για ελληνικές επιχειρήσεις. 

 Σύμφωνα με έρευνα του Γραφείου ΟΕΥ Βουκουρεστίου σχετικά με τον 

ενεργειακό τομέα στη Ρουμανία επισημαίνεται ότι υπάρχουν ευκαιρίες για ελληνικές 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους ακόλουθους τομείς: 

mailto:ecocom-skopje@mfa.gr
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- παραγωγή ηλεκτρικών κεντρικών σταθμών και προϊόντων – υπηρεσιών για 

ηλεκτρικούς σταθμούς 

- κατασκευή νέων ηλεκτρικών μονάδων ενέργειας 

- κατασκευή υδροηλεκτρικών σταθμών, μονάδων ηλιακής και αιολικής 

ενέργειας 

- κατασκευή μονάδων, εγκατάστασης εξοπλισμού, επισκευών  

Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Βουκουρεστίου, 6.10.2015 

 

Νέος φορολογικός κώδικας στη Ρουμανία 

 Νέος φορολογικός κώδικας θα τεθεί σε ισχύ στη Ρουμανία από 1/1/2016. Στο 

πλαίσιο αυτό θα τεθούν τμηματικά νέες ρυθμίσεις κατά τη διάρκεια του 2016 & 2017. 

 Από τις αλλαγές αυτές ενδεικτικά αναφέρουμε: 

- Μείωση ΦΠΑ από 24% σε 20% από 1/1/2016 και περαιτέρω μείωση σε 19%  

από 1/1/2017 

- Κατάργηση ειδικών φόρων στα καύσιμα και στις ειδικές κατασκευές από 

1/1/2017 

- Αύξηση του ορίου δαπανών χορηγιών σε 0,5% (έναντι 0,3%) 

- Δεν θα υφίσταται υποχρέωση επιστροφής χρημάτων, σε περίπτωση που δεν 

επιτευχθούν οι στόχοι, στον τομέα έρευνας και τεχνολογίας 

- Διατήρηση φορολόγησης μικρών επιχειρήσεων στο 3%. Για κάθε νέα μικρή 

επιχείρηση το ποσοστό φορολόγησης τους πρώτους 24 μήνες διαμορφώνεται 

στο 1% 

- Μείωση ΦΠΑ σε βιβλία, εφημερίδες, περιοδικά, εισόδους μουσείων, 

κινηματογράφων και πολιτιστικών εκδηλώσεων από 9% σε 5% 

- Κατάργηση μη καταβολής ΦΠΑ στα τελωνεία από 1.1.2017 

- Επιβολή φόρου 5% στα μερίσματα από 1/1/2017 

- Επιβολή φορολογίας στα κτίρια ανάλογα με τη χρήση τους. 

- Περιθώριο αύξησης φορολογικών συντελεστών τοπικής αυτοδιοίκησης μέχρι 

50% (σήμερα το ποσοστό είναι 20%) 

Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Βουκουρεστίου ,7.10.2015, 9.10.2015,12.10.2015 

 

Δυνατότητες αύξησης των ελληνικών εξαγωγών τροφίμων 

 Αύξηση παρουσίασαν οι εισαγωγές τροφίμων κατά 3% το 2014 έναντι του 

2013. Κατά συνέπεια, υπάρχουν περιθώρια αύξησης των ελληνικών εξαγωγών 

τροφίμων στη ρουμανική αγορά, ιδιαιτέρως στον τομέα των φρούτων και λαχανικών 

(εσπεριδοειδή, ακτινίδια, φράουλες, ροδάκινα, βερίκοκα, σταφύλια), τροφίμων (ελιές, 

ελαιόλαδο, ζυμαρικά, κονσέρβες φρούτων & λαχανικών, προϊόντα ιχθυοκαλλιέργειας 

κ.λπ.) Θετικός παράγοντας είναι η μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα από 24% σε 9%, 

μετά την 1/6/2015. 

Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Βουκουρεστίου,14.10.2015 

 

ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ 

Νέα εργατική νομοθεσία στη Σ. Αραβία 

 Από τις 18.10.2015 ισχύει στη Σαουδική Αραβία νέα εργατική νομοθεσία με 

την οποία καλύπτεται ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. Στο μεγαλύτερο μέρος του ο νέος 

εργατικός νόμος έχει προσασμοστεί στους ισχύοντες διεθνείς κανόνες περί εργατικής 
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νομοθεσίας, την προστασία και τα δικαιώματα των εργαζομένων και σε άλλα 

ειδικότερα θέματα. 

Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Τζέντα, 11.10.2015 

 

Δυνατότητες αύξησης ελληνικών εξαγωγών προϊόντων τροφίμων 

 Με αφορμή τη συμμετοχή 20 ελληνικών επιχειρήσεων στην διεθνή έκθεση 

FoodexSaudi 2015 (Τζέντα, 17-20/11/2015) το Γραφείο ΟΕΥ Τζέντας μας 

πληροφορεί ότι: 

 α) Οι πωλήσεις τροφίμων καλύπτουν το ήμισυ σχεδόν του συνόλου των 

λιανικών πωλήσεων στην επικράτεια της χώρας, ενώ η αξία τους προβλέπεται να 

φτάσει μέχρι το 2017 τα 70 δις δολάρια ΗΠΑ, με μέση ποσοστιαία αύξηση στο 

διάστημα 2012-2017 το 2,6%. 

 β) Η Σαουδαραβική αγορά τροφίμων θεωρείται η περισσότερο δυναμική και 

απαιτητική αγορά στην περιοχή της Αραβικής Χερσονήσου, παρουσιάζοντας τις 

μεγαλύτερες δυνατότητες και ευκαιρίες για τις ελληνικές επιχειρήσεις. 

 Ελληνικές παραγωγικές και εξαγωγικές εταιρείες καλούνται να εξετάσουν το 

ενδεχόμενο δραστηριοποίησης τους στην ανωτέρω αγορά. 

Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Τζέντα, 14.10.2015 

 

ΤΟΥΡΚΙΑ 

Παγκόσμια τάση για ανάπτυξη των Global Value Chains 

 Στις 5/10/2015 πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη Φόρουμ για τις 

Διεθνείς Επενδύσεις, στο πλαίσιο σχετικής πρωτοβουλίας του ΟΟΣΑ, σε συνεργασία 

με την G20. Τη διοργάνωση ανέλαβε το Υπουργείο Οικονομίας της Τουρκίας ως 

προεδρεύουσας χώρας του G20. 

 Μεγάλη μερίδα των ομιλητών αναφέρθηκαν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

(ΜΜΕ) που πετυχαίνουν να ενσωματωθούν στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας (Global 

Value Chains), δηλαδή στις δραστηριότητες που απαιτούνται για τη δημιουργία ενός 

προϊόντος σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές (π.χ. σχεδιασμός και παραγωγή 

βιομηχανικών προϊόντων σε διαφορετικές χώρες). Τονίστηκε ότι σε χώρες που δεν 

επιβάλουν εμπόδια στις διεθνείς εμπορικές συναλλαγές, δημιουργούνται οι 

προϋποθέσεις ώστε οι ΜΜΕ να έχουν πρόσβαση στις διεθνείς αγορές και να 

αξιοποιούν αυτά τα πλεονεκτήματα. 

Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Κωνσταντινούπολης, 6.10.2015 

 

ΤΥΝΗΣΙΑ 

Ενδιαφέρον συνεργασίας με ελληνικά τουριστικά γραφεία 

 Στο πλαίσιο της έκθεσης τουρισμού ΜΙΤ 2015 (www.mit-med.com.tn) που 

πραγματοποιήθηκε στην Τυνησία στις 28-31.5.2015 το Γραφείο ΟΕΥ Τύνιδας 

δέχθηκε 16 αιτήματα για συνεργασία / διεύρυνση της συνεργασίας τους με ελληνικά 

πρακτορεία για αποστολή Τυνησίων τουριστών στην Ελλάδα. Τυχόν ενδιαφερόμενες 

ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις, μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο ΟΕΥ 

Τύνιδας (grtradetun@mfa.gr ). 

Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Τύνιδας, 5.10.2015 

 

http://www.mit-med.com.tn/
mailto:grtradetun@mfa.gr

