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ΑΙΓΥΠΤΟΣ 

∆ιεθνής Έκθεση Chemtech & Pharma Egypt 2016 (Κάιρο, 13-15/11/2016) 
 Στις 13-15 Νοεµβρίου 2016 διεξάγεται στο Κάιρο η ∆ιεθνής Έκθεση 
Chemtech & Pharma Egypt. Οι κύριοι τοµείς της έκθεσης είναι τα χηµικά και 
φαρµακευτικά προϊόντα, λιπάσµατα, επιστηµονικός και εργαστηριακός εξοπλισµός, 
λογισµικό και αναλώσιµα υλικά.  
 Στο πλαίσιο της έκθεσης θα λάβει χώρα παράλληλο συνέδριο για θέµατα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης υδάτων και υγρών αποβλήτων καθώς και σχετικών 
τεχνολογικών εφαρµογών. 
 Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται: 
Sama Marketing Business 
∆ρ. Mohamed Hammad, Marketing Director 
Τηλ.: (+202) 335 39 456 
Φαξ: (+202) 335 39 456 
Κιν.: (+20) 111 64 75 842 – 122 7564 203 
Email: marketing@chemtechcairo.com; info@chemtechcairo.com  
Web: www.chemtechcairo.com  
Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Καΐρου , 26.6.2016 

ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 

- Παραγωγή και διάθεση λευκού τυριού άλµης στην αγορά της Βοσνίας και 
Ερζεγοβίνης µε την ονοµασία «FETA» 
 Μετά από πρόσφατη έρευνα του Γραφείου Οικονοµικών & Εµπορικών 
Υποθέσεων του Σεράγεβο σε αλυσίδες λιανικής της πρωτεύουσας της Βοσνίας-
Ερζεγοβίνης διαπιστώνεται ότι προϊόντα λευκού τυριού άλµης που διατίθεντο µέχρι 
πρόσφατα στην αγορά µε την ονοµασία «FETA» ή παρεµφερείς ονοµασίες, κατά 
παράβαση της κοινοτικής νοµοθεσίας ΠΟΠ-ΠΓΕ κυκλοφορούν πλέον µε 
διαφορετικές ονοµασίες ή αποσύρθηκαν από τα ράφια των αλυσίδων της λιανικής. 
 Τα προϊόντα αυτά παράγονται είτε από τοπικές γαλακτοβιοµηχανίες (π.χ. 
Milkos & Poljorad), είτε από άλλες βιοµηχανίες ευρωπαϊκών (π.χ. Kaserei 
Champignon-Hofmeister, Rucker) ή τρίτων χωρών (π.χ. Mlekara Zdravje). 
 Η ευχάριστη αυτή εξέλιξη αποτελεί προϊόν µακρόχρονων προσπαθειών της 
Πρεσβείας Σεράγεβο και του Γραφείου ΟΕΥ, καθώς και των Υπουργείων 
Εξωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης, αφήνοντας περιθώριο για αύξηση των 
εξαγωγών του τυριού Φέτα ΠΟΠ στην ΒκΕ. 
Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Σεράγεβο, 6.6.2016 

- Ενδιαφέρον βοσνιακής εταιρείας για εισαγωγή υφάσµατος PP Spunbond 
 Η βοσνιακή εταιρεία “Ligamont d.o.o. Lukavac” ενδιαφέρεται για εισαγωγή 
αντιστατικού υφάσµατος PP Spunbond (Polypropylene and Polyester spunbond 
antistatic material) από την Ελλάδα. 
 Η κύρια δραστηριότητα της, γερµανικών συµφερόντων, βοσνιακής εταιρείας 
είναι η παραγωγή και εξαγωγή καλυµµάτων για τα καθίσµατα αυτοκινήτων, κυρίως 
για τις ανάγκες της γερµανικής αυτοκινητοβιοµηχανίας Audi AG. 
 Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθυνθούν είτε απευθείας στην εταιρεία 
(email: ligamont@bih.net.ba) , είτε στο Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών 
Υποθέσεων Σεράγεβο (email: ecocom-sarajevo@mfa.gr ). 
Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Σεράγεβο, 21.6.2016 
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ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ 

Αύξηση ελληνικών εξαγωγών στα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα κατά το πρώτο 
τρίµηνο του 2016 
 Σύµφωνα µε στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής οι ελληνικές 
εξαγωγές προς τα ΗΑΕ παρουσίασαν αύξηση κατά 28,4% το πρώτο τρίµηνο του 
2016, σε σχέση µε το αντίστοιχο διάστηµα του 2015. 
 Για το ίδιο διάστηµα, χωρίς την προσµέτρηση των πετρελαιοειδών προϊόντων, 
καταγράφεται επίσης αύξηση κατά 3,5%, παρά τη µείωση των εξαγωγών των 
γουνοδερµάτων κατά 48%.  
 Ειδικότερα, φράουλες, σµέουρα σηµείωσαν αύξηση +335%, γλυκά 
κουταλιού, µαρµελάδες +176%, συσκευές φωτισµού +163%, αλουµίνια +85%, 
γιαούρτια +67%, προϊόντα οµορφιάς +49%, φύλλα και λεπτές ταινίες από αργίλιο 
+25%, ιχθυηρά +20,7%, ελαιόλαδο +13,6%, φάρµακα +12,8%, µάρµαρα +2,8%, 
πετρελαιοειδή προϊόντα +605%. Σηµαντική µείωση κατέγραψαν τα γουνοδέρµατα -
48,3%, καρποί και φρούτα -20%. 
Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Ντουµπάι, 7.6.2016 
 

ΙΝ∆ΙΑ 

∆ιεθνής Έκθεση «Health Tech India 2017» (Νέο ∆ελχί, 3-5/2/2017)  
 Στις 3-5 Φεβρουαρίου 2017 θα πραγµατοποιηθεί στο Pragati Maidan του 
Νέου ∆ελχί η ∆ιεθνής Έκθεση «Health Tech India 2017». Οι τοµείς που 
περιλαµβάνονται στην έκθεση είναι ιατρικός εξοπλισµός και συσκευές, 
νοσοκοµειακή υποδοµή, χειρουργικά, διαγνωστικά και αναλώσιµα υλικά και σχετικές 
υπηρεσίες.  
 Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται: 

- Mr. Vikas Chopra, τηλ. 0091 9999 192571, email: vikas.chopra@cii.in 
- Ms. Priyanka Singh, τηλ 0091 7838 275803, email: priyanka.singh@cii.in  

Πηγή: Β5 ∆/νση ΥΠΕΞ, 8.7.2016 

ΚΙΝΑ 

Αίτηµα εταιρείας Roland Power Technology Co Ltd για συνεργασία µε 
ελληνικές επιχειρήσεις 

 Η κινεζική εταιρεία Roland Power Technology Co Ltd έχει απευθύνει αίτηµα 
συνεργασίας µε ελληνικές εταιρείες κατασκευής ηλιακών οδικών φωτεινών 
σηµατοδοτών. 
 Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επικοινωνήσετε µε τα κάτωθι: 
Τηλ. 0086 18823389565, 0086 0574873327890 
Email: roland@e-ablepower.com; rolandpower@yeah.net  
Πηγή: Ενηµερωτικό δελτίο ΕΒΕΑ, 27.6.2016 
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ΙΣΡΑΗΛ 

Ευκαιρίες συνεργασίας ελληνικών κατασκευαστικών εταιρειών µε ισραηλινές 
για την υλοποίηση και αξιοποίηση οικιστικών σχεδίων στην ισραηλινή αγορά 
 Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών Agora (www.agora.mfa.gr ) 
έχει αναρτηθεί προκήρυξη του Ισραήλ µε την οποία απευθύνεται σε αλλοδαπές 
κατασκευαστικές εταιρείες οι οποίες ενδιαφέρονται για ανάθεση µεγάλων οικιστικών 
και κατασκευαστικών έργων στη χώρα αυτή. 
 Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται 
και στο Υπουργείο Κατασκευών και Στέγασης του Ισραήλ (Ministry of Construction 
and Housing) στην ιστοσελίδα http://www.moch.gov.il . 
Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Τελ Αβίβ, 6.7.2016 
 

KINA 

Τάσεις στην αγορά οίνου της Κίνας 
- Η κινεζική αγορά οίνου εµφανίζει σηµεία ανάκαµψης µετά την πτώση που 

άρχισε να καταγράφεται το 2012. Μετά το έτος αυτό η κατανάλωση οίνων άρχισε να 
αφορά ολοένα και περισσότερο ένα ευρύ καταναλωτικό κοινό. Οι πωλήσεις έχουν 
αρχίσει να αυξάνονται και µάλιστα εκείνες µέσω διαδικτυακών πλατφορµών e-
commerce. 

- Οι καταναλωτικές συνήθειες του κλάδου έχουν αλλάξει σηµαντικά. Τα 
περιθώρια κέρδους έχουν µειωθεί, καθώς η κινεζική οικονοµία προσαρµόζεται σε 
χαµηλότερους ρυθµούς ανάπτυξης και οι καταναλωτές προσανατολίζονται σε 
επιλογές οίνων χαµηλότερου κόστους. 

- Μεγάλοι καταναλωτές, ιδιώτες και εταιρείες, εµφανίζονται να 
πραγµατοποιούν το 80% των αφορών τους µέσα από το διαδίκτυο εξαιτίας των 
χαµηλών τιµών και της ευρύτερης ποικιλίας που εξασφαλίζεται. Η αλλαγή των 
καταναλωτικών προτιµήσεων είναι αποτέλεσµα µίας ευρύτερης έκρηξης του e-
commerce στην Κίνα, όπου µία σηµαντική οµάδα καταναλωτών καταφεύγει για όλες 
τις αγορές της στα ηλεκτρονικά µέσα πωλήσεων και ενηµερώνεται από διαφηµίσεις 
των κοινωνικών µέσων δικτύωσης. 
Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Πεκίνου, 8.7.2016 
 

ΚΑΝΑ∆ΑΣ 

Ενδιαφέρον Ελληνοκαναδού επιχειρηµατία για επένδυση στην Ελλάδα στον 
τοµέα της ανάπτυξης εξειδικευµένου λογισµικού 
 Στο πλαίσιο των επαφών του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στο Τορόντο ο 
Ελληνοκαναδός επιχειρηµατίας John Psichos της εταιρείας Processlinx 
(processlinx.com) εξέφρασε ενδιαφέρον για άµεση επένδυση στην ελληνική αγορά 
και ειδικότερα στον τοµέα της ανάπτυξης λογισµικού τύπου «manufacturing 
performance management solutions». Ως κίνητρο για την πρωτοβουλία αυτή, ο κ. 
Psichos ανέφερε, µεταξύ άλλων, τις εγνωσµένες ικανότητες των Ελλήνων 
προγραµµατιστών, στον εν λόγω τοµέα.  
 Οι ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις που µπορούν να απευθύνονται στο Γενικό 
Προξενείο Τορόντο (grgencon.tor@mfa.gr ) το συντοµότερο δυνατόν. 
Πηγή: Γενικό Προξενείο Τορόντο 1.6.2016 
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ΜΑΡΟΚΟ 

Ενδιαφέρον για εισαγωγή ελληνικών προϊόντων από µαροκινή εταιρεία 
 Ο µαροκινός σύµβουλος επιχειρήσεων Youness El Badr ενδιαφέρεται για 
συνεργασία µε ελληνικές εταιρείες για εισαγωγή προϊόντων τους, στους τοµείς: 
πλαστικές ρητίνες, ελαστικά, ανόργανα χηµικά και τρόφιµα. 
 Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται 
στο τηλ. 00212 662277656 ή στο email: y.elbadr77@gmail.com  
Πηγή: Ενηµερωτικό δελτίο ΕΒΕΑ 27.6.2016 
 

ΝΟΡΒΗΓΙΑ 

Απόσυρση από νορβηγική αλυσίδα καταστηµάτων Coop τυροκοµικού προϊόντος 
µε το όνοµα «Φέτα» 
 Μετά από σχετική αλληλογραφία µεταξύ ελληνικής Πρεσβείας στο Όσλο και 
Υπουργείου Εξωτερικών της Νορβηγίας, η αλυσίδα καταστηµάτων Coop, 
αποδεχόµενη την ελληνική επιχειρηµατολογία, απέσυρε τυροκοµικά προϊόντα µε το 
εµπορικό της σήµα µε το όνοµα «φέτα», αντικαθιστώντας την ονοµασία µε «τυρί 
σαλάτας» (salatost), από τον Μάιο του 2016. 
 Προκειµένου κατοχυρωθεί στη Νορβηγία η ονοµασία «φέτα» είναι 
απαραίτητο οι ελληνικές αρχές και οι ενδιαφερόµενοι φορείς να απευθυνθούν, 
σύµφωνα µε την ισχύουσα νορβηγική νοµοθεσία, στον νορβηγικό οργανισµό 
Matmerk. (post@matmerk.no)  
Πηγή: Πρεσβεία Όσλο 28.6.2016 

ΟΥΚΡΑΝΙΑ 

Ενδιαφέρον ουκρανικής εταιρείας για εισαγωγή ελληνικών νωπών φρούτων 
 Η ουκρανική εταιρεία “OMEGA” Dnipro ενδιαφέρεται για συνεργασία µε 
παραγωγούς εποχικών φρούτων και λαχανικών από την Ελλάδα, καθώς και µε 
ενώσεις αγροτικών συνεταιρισµών για την επίτευξη µελλοντικών συµφωνιών.  
 Η “OMEGA” διαχειρίζεται την αλυσίδα 60 σούπερ µάρκετ τροφίµων 
“Varus”. Πουλά µέσω του δικτύου πολυκαταστηµάτων της 40 τόνους ροδάκινων και 
νεκταρινιών εβδοµαδιαίως και σχεδιάζει να αυξήσει τον όγκο πωλήσεων καθώς και 
την ποικιλία φρέσκων φρούτων ιδιαίτερα µε σταφύλια και πορτοκάλια.  
 Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται: 
Yuriy Lobach, Foreign Economic Activity manager, 
Purchase Department “FRESH” / Super Market “Varus” 
Kirov Ave., 104A, Dnupro, Ukraine 
Tel: +380567957539 
Mob +380674649559 (WhatsApp, Viber) 
e-mail: y.lobach@varus.ua  
www.varus.ua  
Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Κιέβου, 7.7.2016 
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ΠΟΛΩΝΙΑ 

Πολωνική αγορά οίνου 
 Το Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων έχει συντάξει πρόσφατο 
ενηµερωτικό σηµείωµα σχετικά µε την πολωνική αγορά οίνου. 
 Το σηµείωµα έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γραφείου 
www.agora.mfa.gr/pl101  
Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Βαρσοβίας, 22.6.2016 
 

ΡΩΣΙΑ 

- Πρόθεση παράτασης ισχύος ρωσικού εµπάργκο 
 Σύµφωνα µε δελτίο τύπου που δηµοσιεύτηκε στις 27/5/2016 στην επίσηµη 
ιστοσελίδα της Κυβέρνησης, ο Ρώσος Πρωθυπουργός κ. Ντ. Μεντβέντεφ, έχει δώσει 
οδηγίες για την προετοιµασία πρότασης παράτασης της ισχύος των µέτρων 
απαγόρευσης εισαγωγών που επιβλήθηκε σε προϊόντα τροφίµων προέλευσης ΕΕ και 
άλλων χωρών στις 6/8/2014. 
 Η δήλωση του Ρώσου Πρωθυπουργού έγινε στο πλαίσιο συνάντησής του µε 
εκπροσώπους της Ένωσης Ρωσικών Βιοµηχανιών και Επιχειρήσεων η οποία έλαβε 
χώρα στις 27/5/2016. 
 Συγκεκριµένα, ο κ. Μεντβέντεφ ανακοίνωσε ότι θα εισηγηθεί στον Ρώσο 
Πρόεδρο, κ. Β. Πούτιν, την παράταση ισχύος των µέτρων έως τα τέλη του 2017, 
προκειµένου να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος στους εγχώριους παραγωγούς να 
αναπτύξουν τα επενδυτικά τους σχέδια. Παράλληλα, ο Ρώσος Πρωθυπουργός 
ανέθεσε στις αρµόδιες υπηρεσίες την προετοιµασία των σχετικών αποφάσεων. 
Πηγή:  Γραφείο ΟΕΥ Μόσχας, 3.6.2016 

- Τεχνική ανανέωση τοµεακών κυρώσεων έναντι Ρωσίας 
 Οι τοµεακές κυρώσεις έναντι της Ρωσίας παρατείνονται έως τις 31 
Ιανουαρίου 2017, σύµφωνα µε την απόφαση 2016/1071, η οποία υιοθετήθηκε µέσω 
γραπτής διαδικασίας. 
Πηγή:  Μόνιµη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην ΕΕ, 4.7.2016 
 

- Απόφαση Ρωσικής Κυβέρνησης για την εφαρµογή του Προεδρικού 
∆ιατάγµατος για την επέκταση έως το τέλος του 2017 της απαγόρευσης 
εισαγωγών  αγροτικών προϊόντων από χώρες που έχουν επιβάλει κυρώσεις κατά 
της Ρωσίας 
 Σύµφωνα µε το υπ’ αριθµ. 305/29.6.2016 ∆ιάταγµα του Ρώσου Προέδρου 
δίνεται παράταση στη διάρκεια ισχύος της απαγόρευσης εισαγωγών αγροτικών 
προϊόντων στη Ρωσική Οµοσπονδία από τις χώρες της ΕΕ, τις ΗΠΑ, την Αυστραλία, 
τον Καναδά, τη Νορβηγία, την Ουκρανία, την Αλβανία, το Μαυροβούνιο, την 
Ισλανδία και το Λιχτενστάιν, έως την 31η ∆εκεµβρίου 2017. 
 Η νέα Απόφαση δεν εισάγει τροποποιήσεις στον κατάλογο των 
απαγορευµένων προϊόντων, όπως αυτός είχε διαµορφωθεί βάσει της Απόφασης υπ’ 
αριθµ. 320 από 24 Ιουνίου 2015.  
Πηγή:  Γραφείο ΟΕΥ Μόσχας, 4.7.2016 
 


