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ΑΙΓΥΠΤΟΣ 

- Αύξηση δασµών εισαγωγής προϊόντων 
 Αυξάνονται οι δασµοί εισαγωγής στην Αίγυπτο σειράς προϊόντων, όπως 
οικιακών συσκευών, καλλυντικών ενδυµάτων, υποδηµάτων, ξηρών καρπών, τροφών 
κατοικίδιων ζώων κ.ο.κ. Το ύψος των δασµών θα κυµαίνεται πλέον µεταξύ 20% - 
40%, έναντι 10% - 30% έως σήµερα. 
 Ο επικεφαλής της Τελωνειακής Αρχής της Αιγύπτου δήλωσε ότι η εν λόγω 
απόφαση αφορά περίπου 500-600 εισαγόµενα προϊόντα. Εντούτοις, προϊόντα που 
προέρχονται από την ΕΕ δεν αναµένεται να επιβαρυνθούν, δεδοµένου ότι οι δασµοί 
τους, έχουν καθοριστεί βάσει των όρων της Συµφωνίας Σύνδεσης ΕΕ – Αιγύπτου. 
Πηγή:  Γραφείο ΟΕΥ  Καΐρου , 1.2.2016 
 

ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ 

Μελέτη για κλάδο τουριστικών υπηρεσιών (hospitality sector) στο Αζερµπαϊτζάν 
 Tο Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας στο 
Μπακού επιµελήθηκε σύντοµη κλαδική µελέτη για τον τουρισµό στο Αζερµπαϊτζάν.  

Στη µελέτη αυτή περιλαµβάνονται στοιχεία για τα βασικά µεγέθη του 
τουρισµού στη χώρα αυτή, ισχυρά και αδύναµα σηµεία του κλάδου, καθώς και µέτρα 
που έχουν ληφθεί για τη βελτίωση των υπηρεσιών. 
 Η µελέτη είναι διαθέσιµη και ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη 
www.agora.mfa.gr .   
Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Μπακού , 4.2.2016 
 

ΑΛΓΕΡΙΑ 

∆ικαιόχρηση (franchising) – ∆υνατότητες ανάπτυξης ελληνικής επιχειρηµατικής 
δράσης. 
 Το franchising αποτελεί µία νέα µέθοδο επέκτασης των επιχειρηµατικών 
δραστηριοτήτων στην Αλγερία αν και η ανάπτυξή του παραµένει ακόµα σχετικά 
περιορισµένη, σε σχέση µε άλλες γειτονικές χώρες (60 περίπου δικαιοπάροχοι, έναντι 
400 σε Μαρόκο και Τυνησία). Αυτό ακριβώς όµως δίδει την δυνατότητα ανάπτυξης 
επιχειρηµατικής δράσης σε εξωστρεφείς και δραστήριους Έλληνες επιχειρηµατίες, 
ιδίως στους τοµείς της εστίασης, των ενδυµάτων, των κοσµηµάτων, της 
αρωµατοποιίας και των πολυτελών προϊόντων. 
 Στο Bab Ezzouar, το µεγαλύτερο και πλέον σύγχρονο εµπορικό κέντρο του 
Αλγερίου, το ήµισυ περίπου των καταστηµάτων λειτουργεί µε καθεστώς 
δικαιόχρησης. Περισσότερες πληροφορίες για το καθεστώς δικαιόχρησης στην 
Αλγερία µπορούν να αναζητηθούν από το Γραφείο ΟΕΥ Αλγερίου (email: ecocom-
alger@mfa.gr ) 
 Πηγή:  Γραφείο ΟΕΥ Αλγερίου , 2.2.2016 
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ΑΡΜΕΝΙΑ 

∆ιοργάνωση ∆ιεθνούς Έκθεσης στην Αρµενία (Ερεβάν - 27-29/5/2016) 
 Το Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο της Αρµενίας, σε συνεργασία µε 
τον εκθεσιακό φορέα PROM EXPO διοργανώνουν, κατά τη διάρκεια της περιόδου 
27-29/5/2016 στο Ερεβάν, ∆ιεθνή Έκθεση στον τοµέα των κατασκευών και 
εσωτερικής διακόσµησης, µε την επωνυµία YEREVAN EXPO. 
 Στο πλαίσιο της έκθεσης θα οργανωθούν και διµερείς επιχειρηµατικές 
συναντήσεις για τις ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις. 
 Αναλυτικές πληροφορίες µπορούν να ανευρεθούν στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση των διοργανωτών www.promexpo.am . 
Πηγή:  Γραφείο ΟΕΥ Ερεβάν ,15.2.2016 
 

ΒΕΛΓΙΟ 

∆ιοργάνωση επιχειρηµατικής αποστολής στις Βρυξέλλες (18-19/4/2016) 
 Σε συνεργασία µε το Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Αθηνών, το 
Επιµελητήριο Εµπορίου και Βιοµηχανίας Βρυξελλών (BECI) και µε την αρωγή του 
Γραφείου Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων διοργανώνεται επιχειρηµατική 
αποστολή στις Βρυξέλλες (18-19/4/2016), µε επικεφαλής τον Υφυπουργό 
Εξωτερικών κ. ∆. Μάρδα.  
 Οι κλάδοι που προτείνονται είναι τρόφιµα και ποτά (γαλακτοκοµικά, οίνος, 
ελαιόλαδο, ελιές, βιολογικά προϊόντα), δοµικά υλικά, ορυκτά πετρώµατα (νέα 
κατασκευαστικά υλικά, προϊόντα αλουµινίου & χαλκός), φαρµακευτικά προϊόντα και 
καλλυντικά (φυτικά καλλυντικά), ένδυµα (κυρίως γυναικείο & πλεκτό). 
 Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται 
στα τηλέφωνα 210 3382342-466 
Πηγή:  EBEA , 18.2.2016 

ΒΟΣΝΙΑ - ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 

- Επιχειρηµατική αποστολή στη Βοσνία Ερζεγοβίνη (15-17/3/2016) 
 Στις 15-17 Μαρτίου 2016 θα πραγµατοποιηθεί στο Σεράγεβο επιχειρηµατική 
αποστολή µε επικεφαλής τον Υφυπουργό Εξωτερικών κ. ∆. Μάρδα.  

Στο πλαίσιο της επιχειρηµατικής αποστολής θα πραγµατοποιηθεί στις 
16/3/2016 και επιχειρηµατικό φόρουµ στο Επιµελητήριο Εξωτερικού Εµπορίου της 
Βοσνίας και Ερζεγοβίνης. Στον ίδιο χώρο θα πραγµατοποιηθούν και διµερείς 
επιχειρηµατικές επαφές µεταξύ ελληνικών και βοσνιακών επιχειρήσεων. 
Πηγή:  Β8 ∆/νση Επιχειρηµατικής Ανάπτυξης  
 

- 7ο ∆ιεθνές Επενδυτικό Συνέδριο “Sarajevo Business Forum 2016” (4-5/5/2016) 
 Στις 4-5 Μαΐου 2016 θα πραγµατοποιηθεί στο Σεράγεβο το 7ο ∆ιεθνές 
Επενδυτικό Συνέδριο µε τίτλο “Sarajevo Business Forum 2016”. Το συνέδριο 
διοργανώνεται από την Bosna Bank International (BBI), την Islamic Development 
Bank (IDB), καθώς και µε την υποστήριξη του Υπουργείου Εξωτερικών της Βοσνίας 
Ερζεγοβίνης. 
Πηγή:  Πρεσβεία Βοσνίας - Ερζεγοβίνης , 9.2.2016 
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ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

∆ιεθνής Έκθεση ενδυµάτων και µόδας Pure London (14-16/2/2016) – Ελληνική 
συµµετοχή 
 Στις 14-16/2/2016 πραγµατοποιήθηκε η διεθνής έκθεση ενδυµάτων & µόδας 
Pure London. Η έκθεση προσέλκυσε 738 εκθέτες, είναι η σηµαντικότερη του κλάδου 
ενδυµάτων και µόδας στο Ηνωµένο Βασίλειο και σύµφωνα µε τους Έλληνες εκθέτες, 
µία εκ των τριών σηµαντικότερων στην Ευρώπη. Στην έκθεση συµµετείχαν οκτώ 
ελληνικές εταιρείες.  
Πηγή:  Γραφείο ΟΕΥ Λονδίνου , 19.2.2016 

ΗΠΑ 

“Οδηγός Επιχειρείν για τις ΗΠΑ”από το  Γραφείο ΟΕΥ Ουάσιγκτων 
 Το Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Ουάσιγκτων 
επικαιροποίησε και ανάρτησε στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΞ www.agora.mfa.gr οδηγό 
µε χρήσιµες πληροφορίες για τους επιχειρηµατίες, στον οποίο µπορούν να 
ανατρέχουν οι ενδιαφερόµενοι. 
Πηγή:  Γραφείο ΟΕΥ Ουάσιγκτων , 23.2.2016 
 

ΙΑΠΩΝΙΑ 

Αύξηση κατά 63,6% των ελληνικών εξαγωγών ελαιολάδου στην Ιαπωνία το 2015 
 Σηµαντική αύξηση κατά 63,6% ως προς την αξία σηµείωσαν οι ελληνικές 
εξαγωγές παρθένου ελαιολάδου (∆ασµ. Κλάση 15.09.10) στην Ιαπωνία το 2015 
έναντι του 2014 διατηρώντας την ανοδική πορεία των τελευταίων ετών. 
 Το σύνολο της κατανάλωσης ελαιολάδου στην Ιαπωνία είναι εισαγόµενο µε 
µηδενικό εισαγωγικό δασµό. 
 Το ύψος των ελληνικών εξαγωγών παρθένου ελαιολάδου, κατά το 2015, 
ανήλθε σε 5,8 εκ. ευρώ έναντι 3,54 εκ. ευρώ το 2014. Το ποσοστό αύξησης ήταν της 
τάξης του 63,6% ως προς την αξία και 60,4% ως προς την ποσότητα. Το µερίδιο 
αγοράς του ελληνικού ελαιολάδου στην ιαπωνική αγορά αυξήθηκε σε 2,7% το 2015 
από 2% το προηγούµενο έτος. 
Πηγή:  Γραφείο ΟΕΥ Τόκυο, 9.2.2016 
 

ΙΝ∆ΙΑ 

- Αυστηρότερες εισαγωγικές ρυθµίσεις από την Αρχή Ασφαλείας Τροφίµων και 
Προτύπων της Ινδίας (FSSAI) 
 Η Αρχή Ασφαλείας Τροφίµων και Προτύπων της Ινδίας αποφάσισε την 
επιβολή αυστηρότερων κανόνων για την αδειοδότηση, τεκµηρίωση, συσκευασία και 
σήµανση των εισαγοµένων τροφίµων, καθώς και για την αναστολή ή ακύρωση των 
αδειών των εισαγωγέων τροφίµων, µε σκοπό την παρεµπόδιση εισαγωγής στη χώρα 
χαµηλής ποιότητας προϊόντων.  
 Ανάµεσα στα διάφορα έγγραφα, που θα πρέπει υποβάλλουν οι εισαγωγείς, 
περιλαµβάνεται σχέδιο ανάκλησης και δήλωση του κανονιστικού καθεστώτος 
τροφίµων στη χώρα προέλευσης. Επιπλέον, πρέπει να υποβάλλεται πιστοποιητικό 
καταλληλότητας κατανάλωσης των τροφίµων από ανθρώπους προερχόµενο από τη 
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χώρα εξαγωγής, καθώς και το καθεστώς που διέπει το συγκεκριµένο προϊόν στον 
τόπο εγκατάστασης της µητρικής εταιρείας. Οι εισαγωγείς θα πρέπει επίσης να 
υποβάλλουν κατάλογο µε τις χώρες από τις οποίες διήλθε το φορτίο πριν φτάσει στην 
Ινδία, καθώς και πίνακα θερµοκρασιών του φορτίου για τα προϊόντα για τα οποία 
προβλέπεται µεταφορά σε ψυγεία. 
Πηγή:  Γραφείο ΟΕΥ Ν. ∆ελχί, 2.2.2016 

- Αύξηση ινδικού ενδιαφέροντος για τουρισµό στην Ελλάδα 
 Παρατηρείται αύξηση του ενδιαφέροντος των Ινδών για τουρισµό στην 
Ελλάδα. Το ενδιαφέρον αυτό βαίνει αυξανόµενο και αποτελεί µόνιµο και όχι 
πρόσκαιρο φαινόµενο. Η Ινδία αποτελεί αγορά – στόχο του ΕΟΤ. 
Πηγή:  Γραφείο ΟΕΥ Ν. ∆ελχί, 16.2.2016 
 

ΙΟΡ∆ΑΝΙΑ 

- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατασκευή βάσης αποθήκευσης 
πετρελαίου σε νέα µονάδα Aqaba 

Τα Ιορδανικά ∆ιυλιστήρια Πετρελαίου (Jordan Petroleum Refinery Company 
Ltd) απευθύνουν πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για όλες τις φάσεις 
κατασκευής έργου βάσης αποθήκευσης πετρελαίου, στη νέα µονάδα στο λιµάνι της 
Aqaba. 

Οι ενδιαφερόµενες εταιρείες καλούνται να ζητήσουν τα σχετικά έγγραφα των 
αιτήσεων (καταβάλλοντας 20 δηνάρια Ιορδανίας) από τα κεντρικά γραφεία της 
εταιρείας. Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στη ∆ιεύθυνση Αγορών της 
εταιρείας µέχρι τις 15 Μαρτίου 2016. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ανατρέξουν 
στην σχετική ιστοσελίδα http://www.jopetrol.com.jo/Default.aspx  
Πηγή:  Πρεσβεία Αµµάν, 1.2.2016 

- Παράταση προθεσµίας για υποβολή προσφορών για έργο µεταφοράς 
αφαλατωµένου ύδατος από Ερυθρά σε Νεκρά Θάλασσα 

Το Υπουργείο Υδάτων και Άρδευσης της Ιορδανίας ανακοίνωσε ότι 
παρατείνεται η προθεσµία υποβολής προσφορών για τον διαγωνισµό «The Red Sea – 
Dead Sea Water Project (Phase I)». 

Η νέα καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των σχετικών εγγράφων από τις 
ενδιαφερόµενες εταιρείες, ορίζεται η 30/3/2016.  
Πηγή:  Πρεσβεία Αµµάν, 1.2.2016 
 

ΚΙΝΑ 

- Έρευνα αγοράς του Γραφείου ΟΕΥ Πεκίνου σχετικά µε τον κλάδο 
κλωστοϋφαντουργίας και ενδύµατος στην Κίνα 
 Το Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων του Πεκίνου έχει 
εκπονήσει έρευνα αγοράς σχετικά µε τον κλάδο κλωστοϋφαντουργίας και ενδύµατος 
στην Κίνα.  
 Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να την αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΞ 
www.agora.mfa.gr   
Πηγή:  Γραφείο ΟΕΥ Πεκίνου, 7.2.2016 
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- Μεταβολή µητρώου εξαγώγιµων ιχθυηρών στην Κίνα 
 Η αρµόδια κινεζική αρχή AQSIQ πρόσφατα εξέδωσε ενηµερωµένο κατάλογο, 
ο οποίος περιλαµβάνει νέα είδη εξαγώγιµων ιχθυηρών, τα οποία µπορούν να 
εξαχθούν από την Ελλάδα στην Κίνα. Τα δύο νέα είδη είναι: 
1) Γαύρος µαρινάτος (Engraulis encrasicolus) κωδικός HTS 1604 16 00 
2) Σαρδέλα µαρινάτη (Sardina pilchardus) κωδικός HTS 1604 13 11 
Πηγή:  Γραφείο ΟΕΥ Πεκίνου, 22.2.2016 

- Συγχώνευση κινεζικών ναυτιλιακών εταιρειών 
 Στις 18/2/2016 έλαβε χώρα στη Σαγκάη η επίσηµη ίδρυση της νέας εταιρείας 
COSCO Shipping Corporation Limited, η οποία προέκυψε από τη συγχώνευση των 
δύο µεγαλύτερων κρατικών ναυτιλιακών εταιρειών της COSCO και της China 
Shipping.  
 Η συµφωνία θεωρείται ως µία ενίσχυση της επίδρασης της Κίνας στην 
παγκόσµια ναυτιλιακή αγορά, ενώ αναµφίβολα θα έχει θετική επίδραση στη 
µελλοντική ανάπτυξη του λιµένος του Πειραιά. 
Πηγή:  Γραφείο ΟΕΥ Πεκίνου, 22.2.2016 

ΝΟΡΒΗΓΙΑ 

Αίτηµα νορβηγικής εταιρείας για συνεργασία µε ελληνικές 
 Η νορβηγική εταιρεία “Rubberstyle AS” αναζητεί συνεργασία µε ελληνικές 
εταιρείες στον τοµέα κατασκευής εκµαγείων από ατσάλι και εκµαγείων χύτευσης. 
 Η ιστοσελίδα της επιχείρησης είναι www.rubberstyle.com (email: 
harry@rubberstyle.com)  
Πηγή:  Πρεσβεία Όσλο, 19.2.2016 

ΟΥΚΡΑΝΙΑ 

Πώληση αγροτοδιατροφικής / κτηνοτροφικής εγκατάστασης βιολογικών 
προϊόντων στην Ουκρανία 
 Σύµφωνα µε ενηµέρωση του Γραφείου ΟΕΥ πωλείται 
αγροτοδιατροφική/πτηνοτροφική εγκατάσταση  (φάρµα) 82 στρεµµάτων στη θέση 
Petrovitsky, 35 χιλιόµετρα από την πόλη του Κιέβου. 
 Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται 
στο Γραφείο ΟΕΥ Κιέβου (ecocom-kiev@mfa.gr)  
Πηγή:  Γραφείο ΟΕΥ Κιέβου, 15.2.2016 
 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 

Οδηγός µε χρήσιµες πληροφορίες για την αγορά της Ρουµανίας 
 Το Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Βουκουρεστίου έχει 
συντάξει οδηγό µε χρήσιµες πληροφορίες για την αγορά της Ρουµανίας. Ο οδηγός 
περιλαµβάνει στοιχεία για Υπουργεία, Επιµελητήρια, φορείς, τράπεζες, δικηγορικά, 
λογιστικά και συµβολαιογραφικά γραφεία, εταιρείες συµβούλων, τελωνεία, 
εκτελωνιστές, εταιρείες πρόσληψης προσωπικού διερµηνείς κ.ά. 
 Ο οδηγός είναι αναρτηµένος στην ιστοσελίδα του υπουργείου 
www.agora.mfa.gr  
Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Βουκουρεστίου, 27.1.2016 
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ΡΩΣΙΑ 

- Σηµάδια ελάφρυνσης ρωσικών κυρώσεων κατά Τουρκίας 
 Το Ρωσικό Υπουργείο Οικονοµικής Ανάπτυξης δηµοσίευσε στις 14/1/2016 
στην επίσηµη ιστοσελίδα της Κυβέρνησης για την ανάρτηση σχεδίων κανονιστικών 
πράξεων, σχέδιο νόµου µε το οποίο θεσπίζονται εξαιρέσεις για τουρκικές εταιρείες 
από τις κυρώσεις που είχαν επιβληθεί µε το ∆ιάταγµα του Ρώσου Προέδρου και την 
επακόλουθη Εφαρµοστική Απόφαση της Ρωσικής Κυβέρνησης.. 
Πηγή:  Γραφείο ΟΕΥ Μόσχας, 5.2.2016 

- Η Ρωσική Κεντρική Τράπεζα ανακάλεσε την άδεια της Τράπεζας 
Vneshprombank 
 Η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας (CBR) ανακάλεσε την άδεια της 
Vneshprombank, η οποία βρίσκεται στην 34η θέση µεταξύ των ρωσικών τραπεζών 
από άποψη περιουσιακών στοιχείων (συνολικά περίπου 700 τράπεζες). 
 Η CBR προχώρησε σε ανάκληση της άδειας λειτουργίας της Τράπεζας, 
αναφέροντας ως λόγο τη µη συµµόρφωση της Τράπεζας προς τους οµοσπονδιακούς 
νόµους που ρυθµίζουν τις τραπεζικές δραστηριότητες, καθώς και τους κανονισµούς 
της Τράπεζας της Ρωσίας.  
Πηγή:  Γραφείο ΟΕΥ Μόσχας, 5.2.2016 

- Εξωτερικό εµπόριο Ρωσικής Οµοσπονδίας 2015 – Μείωση ελληνικών 
εξαγωγών 
 Σύµφωνα µε στοιχεία της Οµοσπονδιακής Τελωνειακής Υπηρεσίας, το 
εξωτερικό εµπόριο της Ρωσικής Οµοσπονδίας κατά το 2015 σηµείωσε πτώση κατά 
33% και διαµορφώθηκε σε 525,8 δις δολ. ΗΠΑ. Οι ρωσικές εξαγωγές µειώθηκαν 
κατά τη 31% σε σχέση µε το 2014 και ανήλθαν σε 343,4 δις δολ. ΗΠΑ. Οι εισαγωγές 
της Ρωσίας ακολούθησαν και αυτές έντονα πτωτική πορεία (-36,4%) και 
διαµορφώθηκαν σε 182,4 δις δολ. ΗΠΑ. Το εµπορικό πλεόνασµα της χώρας, αν και 
υπέστη σηµαντική µείωση κατά το 50 δις δολ. ΗΠΑ, παρέµεινε σε αρκετά υψηλό 
επίπεδο της τάξης των 161 δις δολ. ΗΠΑ. 

Όσον αφορά τους εµπορικούς εταίρους της Ρωσίας, η ΕΕ παρέµεινε στην 
πρώτη θέση, έχοντας υποστεί µείωση ωστόσο, του µεριδίου της επί του συνολικού 
όγκου εµπορίου της Ρωσίας. Οι εισαγωγές της Ρωσίας από την ΕΕ µειώθηκαν κατά 
40,8%  και ανήλθαν σε 70,2 δις δολ. ΗΠΑ. Η Ελλάδα, υποχωρώντας 3 θέσεις από το 
προηγούµενο έτος, κατατάχθηκε στην 36η θέση, µε µερίδιο 0,5% επί του συνολικού 
όγκου εµπορίου της Ρωσίας. Στο ίδιο διάστηµα, οι εξαγωγές µας προς τη Ρωσία 
µειώθηκαν κατά 53,8%. 
Πηγή:  Γραφείο ΟΕΥ Μόσχας, 15.2.2016 
 

ΣΟΥΗ∆ΙΑ 

- Αύξηση ζήτησης για βιολογικά προϊόντα στη Σουηδία – Ευκαιρία ανάπτυξης 
ελληνικών εξαγωγών 
 Οι πωλήσεις των βιολογικών τροφίµων στη Σουηδία ανήλθαν σε 21,5 δις SEK 
(2,3 δις ευρώ) το περασµένο έτος, σηµειώνοντας αύξηση κατά 39% σε σχέση µε το 
2014, ποσοστό που αποτελεί το υψηλότερο στον κόσµο. 
Πηγή:  Γραφείο ΟΕΥ Στοκχόλµης, Ενηµερωτικό ∆ελτίο Ιανουαρίου 
 



 10

- Έντονο ενδιαφέρον των σουηδικών νοσοκοµείων για πρόσληψη Ελλήνων 
γιατρών 
 Στην προσέλκυση Ελλήνων γιατρών στρέφονται περιφερειακά νοσοκοµεία, 
κυρίως της βόρειας Σουηδίας, προκειµένου να λύσουν το οξύ πρόβληµα ελλείψεων 
που αντιµετωπίζουν σε ιατρικό προσωπικό. Η Νοµαρχία Νόρµποτεν πραγµατοποίησε 
σχετική εκστρατεία τον προηγούµενο Οκτώβριο στην Ελλάδα, πραγµατοποιώντας 
συνεντεύξεις µε 50 ενδιαφερόµενους γιατρούς και νοσοκόµους/ες. Ήδη έχουν 
επιλεγεί τρία άτοµα που εργάζονται σε κέντρα υγείας στις πόλεις Hortlax και Porson 
και σε κλινική του νοσοκοµείου της πόλης Gallivare. Αναµένονται περισσότεροι στην 
πνευµονολογική κλινική του νοσοκοµείου Sunderby, ενώ τέσσερις ακόµα γιατροί θα 
περάσουν από συνέντευξη διορισµού στο νοσοκοµείο της µεθοριακής πόλης Kalix. 
Πηγή:  Γραφείο ΟΕΥ Στοκχόλµης, Ενηµερωτικό ∆ελτίο Ιανουαρίου 

- Κρήτη και Ρόδος οι πιο δηµοφιλείς προορισµοί για τους  Σουηδούς το 2016 
 Σύµφωνα µε στοιχεία του τουριστικού πρακτορείου Apollo, η Κρήτη έχει τις 
περισσότερες κρατήσεις και αποτελεί τον πιο δηµοφιλή προορισµό για τους 
Σουηδούς το ερχόµενο καλοκαίρι. Στη δεύτερη θέση της σχετικής κατάταξης 
βρίσκεται η Ρόδος. Η Ελλάδα µαζί µε την Κροατία έχουν τη µεγαλύτερη ζήτηση εκ 
µέρους των Σουηδών που επιθυµούν να ταξιδέψουν εντός του προσεχούς έτους.  
 Επισηµαίνεται ότι  κατά τον Ιανουάριο του 2016, οι κρατήσεις σηµείωσαν 
αύξηση κατά 25% σε σχέση µε τον Ιανουάριο του 2015, γεγονός που αποδίδεται στις 
εξαιρετικά χαµηλές θερµοκρασίες που επικράτησαν κατά τη διάρκεια αυτού του µήνα 
στη Σουηδία. 
Πηγή:  Γραφείο ΟΕΥ Στοκχόλµης, Ενηµερωτικό ∆ελτίο Ιανουαρίου 

ΤΣΕΧΙΑ 

- Αύξηση του αριθµού Τσέχων τουριστών στην Ελλάδα 
 Κατά την περίοδο του α’ εννιαµήνου του 2015 ο τσεχικός εισερχόµενος 
τουρισµός στην Ελλάδα παρουσίασε αύξηση 20,8% µε σύγκριση µε την αντίστοιχη 
περίοδο του 2014. 
 Η Ελλάδα αποτελεί για το τσεχικό τουριστικό κοινό τον πλέον δηµοφιλή 
προορισµό µετά την Κροατία.  
Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Πράγας, 3.2.2016 

- Αύξηση λιανικών πωλήσεων 5,9% το 2015 
 Σύµφωνα µε πρόσφατα στοιχεία της Τσεχικής Στατιστικής Υπηρεσίας οι 
λιανικές πωλήσεις το 2015 παρουσίασαν αύξηση 5,9% σε σχέση µε το 2014. Η 
αύξηση αυτή είναι η υψηλότερη που παρουσιάστηκε από το 2008 και οφείλεται στους 
υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης της τσεχικής οικονοµίας. Επίσης, αύξηση 19,7% έχουν 
παρουσιάσει οι πωλήσεις µέσω διαδικτύου, καθώς και οι πωλήσεις τροφίµων (3,9%) 
και των λοιπών καταναλωτικών προϊόντων (6,8%). Η αύξηση της ζήτησης 
δηµιουργούν προϋποθέσεις  για ενίσχυση των ελληνικών εξαγωγών στην Τσεχία. 
Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Πράγας, 5.2.2016 
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ΤΥΝΗΣΙΑ 

Αύξηση των ποσοστώσεων εξαγωγών τυνησιακού ελαιολάδου στην Ε.Ε. – 
αντιδράσεις ΜΚΟ 
 Τυνησιακές και γαλλικές ΜΚΟ αντιδρούν στην αύξηση των ποσοστώσεων 
εξαγωγών τυνησιακού ελαιολάδου στην Ε.Ε. Υποστηρίζουν ότι η πρωτοβουλία της 
Επιτροπής ικανοποιεί ένα πάγιο αίτηµα της χώρας, έχει όµως προσωρινό χαρακτήρα 
και δεν θα βοηθήσει ουσιαστικά την οικονοµική κατάσταση της Τυνησίας. 
 Σύµφωνα µε ανακοινωθέν που εξέδωσαν πρόκειται για κατ’ επίφαση 
γενναιοδωρία η οποία οφείλεται στην πτώση της παραγωγής ελαιολάδου στην Ε.Ε. 
και στην αύξηση της ζήτησης και της τιµής του ελαιολάδου διεθνώς έτσι ώστε η 
επιπλέον ποσόστωση να βοηθάει τις ευρωπαϊκές χώρες – ελαιοπαραγωγούς να 
διατηρήσουν τα µερίδιά τους στις διεθνείς αγορές.  
Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Τύνιδας, 28.1.2016 
 

ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ 

Μείωση αριθµού Φινλανδών τουριστών. Η Ελλάδα παραµένει ο 2ος πιο 
δηµοφιλής προορισµός 
 Σύµφωνα µε τα ετήσια στοιχεία της φινλανδικής Ένωσης Ταξιδιωτικών 
Πρακτόρων για το 2015 υπήρξε σηµαντική µείωση, σε ποσοστό 15,33%, του 
συνολικού αριθµού των Φινλανδών τουριστών που ταξίδεψαν οργανωµένα στο 
εξωτερικό σε σχέση µε το 2014. Ανάλογη µείωση υπήρξε και για την κίνηση προς 
την Ελλάδα (-14,93%), η οποία παρά ταύτα παρέµεινε για µία ακόµα χρονιά, ο 
δεύτερος δηµοφιλέστερος προορισµός µετά την Ισπανία. 
 Τα αίτια της µείωσης θα πρέπει να αναζητηθούν αφενός στην τρέχουσα 
οικονοµική κρίση που συνεχίζεται για έβδοµο συνεχόµενο έτος και αφετέρου στην 
αλλαγή συµπεριφοράς και προτιµήσεων των Φινλανδών ταξιδιωτών, µε σαφή 
προτίµηση πλέον στις απευθείας κρατήσεις µέσω διαδικτύου και όχι στα οργανωµένα 
πακέτα. 
 Τέλος, στην ετήσια τουριστική έκθεση ΜΑΤΚΑ 2016 που πραγµατοποιήθηκε 
στο Ελσίνκι τον περασµένο Ιανουάριο, συµµετείχε από ελληνικής πλευράς η 
Περιφέρεια Κρήτης. Οι Έλληνες εκθέτες και το Γραφείο ΕΟΤ Στοκχόλµης 
διαπίστωσαν ότι είναι εφικτή µία αναστροφή της πτωτικής τάσης του τουριστικού 
ρεύµατος στην Ελλάδα, εφόσον υπάρξει µία συντονισµένη προσπάθεια για παροχή 
υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στον ιατρικό και θεραπευτικό τουρισµό, καθώς και 
στον τουρισµό για την 3η ηλικία. 
Πηγή: Πρεσβεία Ελσίνκι, 4.2.2016 
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