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ΑΙΓΥΠΤΟΣ 

Επίσκεψη ∆ΝΤ στην Αίγυπτο – Μείωση ενεργειακών επιδοτήσεων – Αύξηση 
τιµών. 
 Το ∆ιεθνές 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. 
 

∆ιάδροµος συνεργασίας Αρµενίας – Ιράν – Αξιοποίηση από ελληνικές 
επιχειρήσεις 
 Η Αρµενία αποτελεί διάδροµο πρόσβασης των ιρανικών επιχειρήσεων προς τη 
∆ύση 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 
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ΒΕΛΓΙΟ 

Το ελληνικό κρασί στη βελγική αγορά – ∆υνατότητες 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 – ∆υνατότητες 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. ∆ιακυµάνσεις 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 ∆εκεµβρίου 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 
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∆ιοργάνωση 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 
 

ΚΑΝΑ∆ΑΣ 

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. 
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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 
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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 
 
  

∆ιεθνοποίηση 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 ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, µαζί µε το ευρώ, το δολάριο και το γιέν. Τον 
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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.  
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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 ∆υνάµεων 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 
 

ΠΓ∆Μ 

Εφαρµογή νοµοθεσίας περί σήµανσης συσκευασµένων τροφίµων 
 Από την 13η Νοεµβρίου 2015 τίθεται σε ισχύ στην εσωτερική αγορά της 
ΠΓ∆Μ 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 ∆ιοικητή 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: 
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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%) 
- ∆εν θα υφίσταται υποχρέωση επιστροφής χρηµάτων, σε περίπτωση που δεν 

επιτευχθούν οι στόχοι, στον τοµέα έρευνας και τεχνολογίας 
- ∆ιατήρηση 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 
 

∆υνατότητες 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 
 

ΣΑΟΥ∆ΙΚΗ 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 
 

∆υνατότητες 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 
∆ιεθνείς 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 
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