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ΑΙΓΥΠΤΟΣ 

- Επιβολή προσωρινών δασμών αντί – dumping σε χαλυβουργικά προϊόντα 
προέλευσης Κίνας, Τουρκίας και Ουκρανίας  

Το Υπουργείο Εμπορίου της Αιγύπτου εξέδωσε ανακοίνωση στις 7/6/2017 
σχετικά με την επιβολή, για διάστημα τεσσάρων μηνών, εισαγωγικού δασμού αντί – 
dumping σε χαλυβουργικά προϊόντα με προέλευση από την Κίνα, την Τουρκία και 
την Ουκρανία.  
 Το ύψος του εν λόγω δασμού ανέρχεται σε 17% για τον κινεζικό χάλυβα, 
10%-19% για τον τουρκικό και 15%-27% για τον ουκρανικής προέλευσης, 
αντίστοιχα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η λήψη του μέτρου εδράστηκε σε 
διεξοδική μελέτη και αποσκοπεί στην προστασία της τοπικής βιομηχανίας από 
επιβλαβείς πρακτικές από τις εναλλακτικές εισαγωγές. 
 Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται 
στο Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Καΐρου (ecocom-cairo@mfa.gr 
, τηλ. 00202 27952036). 

 
Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Καΐρου , 11.6.2017 
 

ΑΛΓΕΡΙΑ 

- Νέος κατάλογος προϊόντων στα οποία επιβάλλεται καθεστώς αδειών εισαγωγής 
στην Αλγερία 
 Το αλγερινό Υπουργείο Εμπορίου ανακοίνωσε στην επίσημη ιστοσελίδα του, 
στις 30/5/2017, τον κατάλογο τριών νέων προϊόντων τα οποία θεωρείται ότι 
επιβαρύνουν υπέρμετρα το εμπορικό ισοζύγιο της χώρας και στα οποία επιβάλλεται, 
εφεξής, καθεστώς αδειών εισαγωγής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Εκτελεστικό 
Διάταγμα 15-306 της 5/12/2015. 
 Ο σχετικός κατάλογος περιλαμβάνει τις ακόλουθες τρεις κατηγορίες: 
α) οικιακές ηλεκτρικές συσκευές (κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, τηλεοράσεις), 
με εξαίρεση τα ενδιάμεσα προϊόντα τα οποία εισάγονται για συναρμολόγηση στην 
Αλγερία, 
β) κινητά τηλέφωνα & 
γ) καλλυντικά (εξαιρούνται πρώτες ύλες και ενδιάμεσες εισροές). 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται 
στο Γραφείο ΟΕΥ Αλγερίου (ecocom-alger@mfa.gr τηλ. 00213 21 929-669). 
 
Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Αλγερίου, 8.6.2017 

ΙΝΔΙΑ 

- Σεμινάρια για την αιολική ενέργεια, Τσεννάι, Ινδία 
 Το ινδικό Εθνικό Ινστιτούτο Αιολικής Ενέργειας, το οποίο υπάγεται στο 
Υπουργείο Νέας και Ανανεώσιμης Ενέργειας της Ινδίας, διοργανώνει τέσσερις 
κύκλους σεμιναρίων για τις συμβεβλημένες χώρες στο ινδικό Πρόγραμμα Τεχνικής 
και Οικονομικής Συνεργασίας (ITEC). Χορηγός των σεμιναρίων είναι το ινδικό 
Υπουργείο Εξωτερικών. 
 Το θέμα και η χρονική στιγμή διεξαγωγής των σεμιναρίων αναφέρονται 
ακολούθως: 
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1. Special International Training Course on Wind Resource Assessment and 
Wind Farm Planning, 5-21.7.2017 

2. 20th International Training Course on Wind Turbine Technology and 
Applications, 16.8-8.9.2017 

3. Special International Training Course on Design, Installation & Maintenance 
of Small Wind Turbine, 25.10-10.11.2017 

4. 21st International Training Course on Wind Turbine Technology and 
Applications, 31.1-23.2.2017. 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται 

στις ιστοσελίδες http://niwe.res.in & http://itec.mea.gov.in, καθώς και στο Γραφείο 
ΟΕΥ Ν. Δελχί (ecocom-newdelhi@mfa.gr τηλ. 00911126880700). 
 
Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Ν .Δελχί,15.6.2017 
 

ΙΣΠΑΝΙΑ 

- Σημαντικές προσεχείς διεθνείς εμπορικές εκθέσεις στην Ισπανία 
MOMAD (ενδύματα), Μαδρίτη 1-3/9/2017, www.ifema.es  
ΗΑΒΙΤΑΤ-VALENCIA (έπιπλα), Βαλένθια 19-22/9/2017, 
www.feriahabitatvalencia.com  
INTERGIFT – BIJUTEX – MADRICJOYA (δώρα, κοσμήματα), Μαδρίτη 20-
24/9/2017, www.ifema.es  
EQUIPLAST (πλαστικά), Βαρκελώνη 2-6/10/2017, www.equiplast.com  
EXPOQUIMIA (χημικά), Βαρκελώνη 2-6/10/2017, www.expoquimia.com  
FRUIT ATTRACTION (φρούτα, λαχανικά), Μαδρίτη 18-20/10/2017, www.ifema.es  

 
Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Μαδρίτης , 6.6.2017 
 

ΙΣΡΑΗΛ 

- WATEC ISRAEL – Τελ Αβίβ, 12-14/9/2017 – Διετής Διεθνής Έκθεση και 
Συνέδριο (The International Exhibition and Conference on Water Technologies 
& Environmental Control) 

Στις 12-14 Σεπτεμβρίου 2017 θα πραγματοποιηθεί στο Διεθνές Εκθεσιακό 
Κέντρο του Τελ Αβίβ, η διετής διεθνής έκθεση και συνέδριο WATEC. 

Στο πλαίσιο της έκθεσης διοργανώνονται και παράλληλες εκδηλώσεις 
(επενδυτικό συνέδριο για start-ups, αναπτυξιακή και χρηματοδοτική σύνοδος για τα 
ύδατα, κ.ά.) 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέχουν 
στην ιστοσελίδα www.watec-israel.com ή να απευθύνονται στο Γραφείο 
Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Τελ Αβίβ (ecocom-telaviv@mfa.gr , τηλ. 
00972 3 6055299). 
Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Τελ Αβίβ, 16.6.2017 
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ΚΑΤΑΡ 

- Αποκλεισμός διά θαλάσσης εμπορευματικών μεταφορών Κατάρ 
Σύμφωνα με ενημέρωση των αντιπροσωπειών της ΕΕ στα Η.Α.Ε. και στην 

Σαουδική Αραβία, μετά από την διακοπή οδικών και αεροπορικών συνδέσεων από τις 
δύο αυτές χώρες προς το Κατάρ, αποκλείεται επίσης, η προσέγγιση πλοίων που 
φέρουν σημαία/ιδιοκτησίας/συμφερόντων Κατάρ από και προς λιμένες Η.Α.Ε., 
Σαουδικής Αραβίας και Αιγύπτου, τα οποία συνεργάζονται με την πολυεθνική 
εταιρεία διαχείρισης λιμένων, μεταφοράς και αποθήκευσης DP WORLD.  

Συγχρόνως, άλλες ναυτιλιακές και μεταφορικές εταιρείες, ενόψει των νέων 
δεδομένων που δημιουργούνται, προσπαθούν να βρουν εναλλακτικές διαδρομές (π.χ. 
λιμάνια του Ομάν) ώστε να ελαχιστοποιήσουν δυσάρεστες επιπτώσεις,. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν 
με το Γραφείο ΟΕΥ Ντουμπάι (ecocom-dubai@mfa.gr) και το Γραφείο ΟΕΥ Τζέντα 
(ecocom-jeddah@mfa.gr).  

 
Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Ντουμπάι , 7.6.2017 
          Γραφείο ΟΕΥ Τζέντα, 7.6.2017 
 

ΚΙΝΑ 

- Διεθνής Έκθεση Ανθοκομίας 2019 (Yangqing, 29/4-7/10/2019) 
Στο διάστημα μεταξύ 29/4 έως 7/10/2019 θα πραγματοποιηθεί στην περιοχή 

Yangqing (74χλμ έξω από το Πεκίνο), η Διεθνής Έκθεση Ανθοκομίας 2019. 
Ως θέμα της διοργάνωσης του 2019 έχει επιλεγεί η φράση “Live Green, Live 

Better”, με στόχο την επίδειξη εφαρμογών προηγμένης τεχνολογίας και ανθοκομικών 
επιτευγμάτων απ’ όλον τον κόσμο, καθώς επίσης και η επίδειξη της προόδου που έχει 
επιτύχει η Κίνα στους τομείς της ανθοκομίας (άνθη, φρούτα, λαχανικά, ιαματικά 
φυτά και τσάι) και της προστασίας του περιβάλλοντος.  

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέχουν 
στην ιστοσελίδα της έκθεσης http://www.horti-expo2019.org ή να επικοινωνούν με το 
Γραφείο ΟΕΥ Πεκίνου (ecocom-beijing@mfa.gr).  

 
Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Πεκίνου , 2.6.2017 

- Διεθνής Έκθεση Τροφίμων (Χονγκ Κονγκ, 23-26/12/2017) 
Στις 23-26 Δεκεμβρίου 2017 διοργανώνεται το 15ο Φεστιβάλ Τροφίμων στο 

Χονγκ Κονγκ.  
 Η εκδήλωση πραγματοποιείται σε μία έκταση 34.000 τμ και  περιλαμβάνει 
εννέα διαφορετικές θεματικές ενότητες όπως Κρασί και Πολυτελή προϊόντα, Τρόφιμα 
ΝΑ Ασίας κ.ά. Συμμετέχουν αντιπροσωπείες από διάφορες χώρες (Ιαπωνία, Αυστρία, 
Κροατία, Σιγκαπούρη κ.λπ).  
 Αποστέλλουμε συνημμένα σχετική ηλεκτρονική αλληλογραφία, με στοιχεία 
διοργανωτών. 
 Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται 
και στο Γενικό Προξενείο Χονγκ Κονγκ (grgencon.cg@mfa.gr) . 

 
Πηγή: Γενικό Προξενείο Χονγκ Κονγκ , 16.6.2017 
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ΚΟΛΟΜΒΙΑ 

- Ενδιαφέρον εισαγωγής ναυτιλιακού εξοπλισμού και μεταχειρισμένων 
γεωργικών μηχανημάτων στην Κολομβία 

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Γενικού Γραμματέα Διεθνών 
Οικονομικών Σχέσεων & Αναπτυξιακής Συνεργασίας κ. Γ. Τσίπρα στην Κολομβία 
(6-9 Ιουνίου 2017), εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από κολομβιανής πλευράς για εισαγωγή 
μεταχειρισμένων γεωργικών μηχανημάτων, καθώς επίσης καιαπό την κολομβιανή 
Κρατική Εταιρία Επιστήμης και Τεχνολογίας για την Ανάπτυξη της Θαλάσσιας και 
Ποτάμιας Βιομηχανίας, COTECMAR (www.cotecmar.com/en), η οποία ειδικεύεται 
στην κατασκευή, επισκευή και συντήρηση πλοίων, για εισαγωγή ναυτιλιακού 
εξοπλισμού.  

Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Β8 Διεύθυνση 
(b08@mfa.gr), η οποία θα μεριμνήσει για την περαιτέρω επικοινωνία με την 
Πρεσβεία στο Καράκας για την κοινοποίηση του ενδιαφέροντος στην κολομβιανή 
πλευρά. 

 
Πηγή: Γραφείο Γραφείο Γ.Γ. ΔΟΣ , 28.6.2017 
 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 

- Διοργάνωση Υπουργικής Συνόδου, Διεθνούς Συνεδρίου και Επιχειρηματικής 
Έκθεσης “Oceans Meeting”, Λισσαβώνα, 7-8 Σεπτεμβρίου 2017 

Στις 7-8 Σεπτεμβρίου 2017 πραγματοποιείται στην πορτογαλική πρωτεύουσα 
η “Oceans Meeting 2017”, διοργάνωση η οποία περιλαμβάνει Υπουργική Σύνοδο, 
Διεθνές Συνέδριο και Επιχειρηματική Έκθεση, με ειδικό θέμα «Ωκεανοί και 
Ανθρώπινη Υγεία».  
 Τις εργασίες της υπουργικής συνόδου θα κηρύξει ο Πορτογάλος 
Πρωθυπουργός κ. Antonio Costa και του διεθνούς συνεδρίου ο Πορτογάλος 
Πρόεδρος κ. Marcelo Rebelo de Sousa.  
 Στο πλαίσιο της έκθεσης συμμετέχουν εταιρείες, νεοφυείς επιχειρήσεις, 
κέντρα έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας, ΜΚΟ και δημόσιες επιχειρήσεις, 
καλύπτοντας τους τομείς αλιείας, υδατοκαλλιέργειας, βιοτεχνολογίας, ναυτιλίας, 
ναυτικών ψηφιακών εφαρμογών, ωκεάνια ρομποτική και μηχανική, περιβαλλοντική 
επιτήρηση και προστασία, θαλάσσια ασφάλεια, τουρισμός και ψυχαγωγία. Στο χώρο 
της έκθεσης θα υπάρχει χώρος για διμερείς επιχειρηματικές συναντήσεις (Β2Β). 
 Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται 
στην Ελληνική Πρεσβεία στην Λισσαβώνα (gremb.lis@mfa.gr τηλ. 00351 – 
213031260), καθώς και με το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων 
Λισσαβώνας (ecocom-lisbon@mfa.gr, τηλ. 00351 – 213031267). 

 
Πηγή: Α1 Διεύθυνση, 6.6.2017 
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ΡΩΣΙΑ 

- Διεθνές Φόρουμ Αλιείας & Διεθνής Έκθεση Ιχθυηρών (Αγία Πετρούπολη, 14-
16.09.2017) 

Στις 14-16 Σεπτεμβρίου 2017 θα πραγματοποιηθούν στην Αγία Πετρούπολη 
το 1ο Διεθνές Φόρουμ Αλιείας & η 1η Διεθνής Έκθεση Ιχθυηρών. 

Στο Φόρουμ έχουν προσκληθεί, σύμφωνα με την ανακοίνωση των 
διοργανωτών, αντιπροσωπείες οργανισμών του αλιευτικού τομέα από περισσότερες 
από 50 χώρες, ενώ στην έκθεση προβλέπεται να συμμετάσχουν, σύμφωνα με 
προσωρινά στοιχεία των διοργανωτών, περισσότερες από 200 επιχειρήσεις από τη 
Ρωσία, την Ευρώπη, την Ασία, την Αφρική, τη Λατινική Αμερική και τις ΗΠΑ, οι 
οποίες δραστηριοποιούνται στην προμήθεια προϊόντων, καθώς και την παροχή 
εξοπλισμού και τεχνογνωσίας στον τομέα της αλιείας. 

Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες μπορούν να αναζητήσουν περισσότερα στοιχεία 
σχετικά με τη διοργάνωση στην ιστοσελίδα http://rusfishexpo.com/events/1-st-russia-
fisheries-forum/ . Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται και στο 
Γραφείο ΟΕΥ Μόσχας (ecocom-moscow@mfa.gr ). 

 
Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Μόσχας, 8.6.2017 

Σ. ΑΡΑΒΙΑ 

- Έναρξη ειδικού φόρου κατανάλωσης στην Σαουδική Αραβία. 
Στις 26/5/2017 δημοσιεύθηκε επισήμως ο νέος νόμος περί Ειδικού Φόρου 

Κατανάλωσης (Excise Tax Law) στην Σαουδική Αραβία. 
Ο συγκεκριμένος νόμος θα αρχίσει να εφαρμόζεται από τις 10/6/2017 σε 

επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων., παρά την έλλειψη συνολικής συμφωνίας μεταξύ 
όλων των Χωρών – Μελών του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου.  

Σύμφωνα με αυτόν ο ειδικός φόρος κατανάλωσης επιβάλλεται στις τιμές 
λιανικής πώλησης των αναψυκτικών, ενεργειακών ποτών, τσιγάρων και προϊόντων 
καπνού. 

Οι αρμόδιες φορολογικές αρχές της Σ. Αραβίας θα εκδώσουν ενημερωτικές 
εγκυκλίους με όλες τις λεπτομέρειες και διαβαθμίσεις του ειδικού φόρου, αναλόγως 
των προϊόντων στα οποία αυτός επιβάλλεται. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται 
στο Γραφείο ΟΕΥ Τζέντα (ecocom-jeddah@mfa.gr ). Ο συγκεκριμένος νόμος έχει 
αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα www.agora.mfa.gr .   

 
Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Τζέντα, 31.5.2017 & 1.6.2017 
 

ΤΑΪΛΑΝΔΗ 

- 25η Διεθνής Έκθεση “Food & Hotel” (Μπανγκόκ, 6-9 Σεπτεμβρίου 2017). 
Στις 6-9 Σεπτεμβρίου 2017 θα πραγματοποιηθεί στην Μπανγκόκ (BITEC, αίθουσες 
103-105) η 25η Διεθνής Έκθεση Food & Hotel. Η έκθεση πραγματοποιείται για 25η 
συνεχή χρονιά και θεωρείται σημαντική στην Ταϊλάνδη και στην ευρύτερη περιοχή 
της Ν.Α. Ασίας. 
 Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται 
στους διοργανωτές: 
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UBM BES, 
SPE Tower, 9th Floor, 252 Phaholyothin Rd., 
Samsennai, 
Phyathai, 
Bangkok 10400 
Τηλ. +66 0 2615 1255, Φαξ: +66 0 2615 2991 
Email: supaporn.a@besallworld.com , site: www.foodhotelthailand.com  
 

,καθώς και στην Ελληνική Πρεσβεία στην Μπανγκόκ (gremb.ban@mfa.gr , τηλ. +66 
(0) 2 6670090-92).  

 
Πηγή: Πρεσβεία Μπανγκόκ, 26.6.2017 
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