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ΑΛΓΕΡΙΑ 

- Νέα αυστηρότερη πολιτική περιορισµού των εισαγωγών στην Αλγερία 
 Στις αρχές Ιουλίου 2017 εκδόθηκε απόφαση του Υπουργού Εµπορίου της 
Αλγερίας, η οποία  προβλέπει την αναστολή των διαδικασιών τραπεζικών πληρωµών 
για εισαγωγές προϊόντων τα οποία δεν παράγονται στην Αλγερία.  

Βάσει αυτής, η αλγερινή Ένωση Τραπεζών και Χρηµατοπιστωτικών 
Ιδρυµάτων (ABEF) εξέδωσε στις 4 Ιουλίου 2017 ανακοίνωση, καλώντας τα µέλη της 
να αναστείλουν τις σχετικές διαδικασίες τραπεζικών πληρωµών, µέχρι την επικείµενη 
επιβολή καθεστώτος αδειών εισαγωγής στα συγκεκριµένα προϊόντα. Εν συνεχεία, 
στις 9 Ιουλίου η ABEF ανακοίνωσε κατάλογο µε τα 24 προϊόντα, των οποίων η 
εισαγωγή αναστέλλεται de facto. Ειδικότερα, περιλαµβάνονται 15 είδη διατροφής και 
9 βιοµηχανικά προϊόντα.  

Τα 15 διατροφικά προϊόντα είναι: παρασκευάσµατα για σούπες, σάλτσες, 
µαγιονέζες και κέτσαπ, µουστάρδες, αρτοσκευάσµατα, πίτσες, ζυµαρικά, ξηροί 
καρποί, χυµοί φρούτων, εµφιαλωµένα και ανθρακούχα νερά, µαρµελάδες, 
αραβόσιτος, αραχίδες, µπισκότα, σοκολάτες, παρασκευάσµατα από κακάο, 
κονσέρβες και τα 9 βιοµηχανικά: είδη κρουνοποιίας, ηλεκτρικοί µετασχηµατιστές, 
επεξεργασµένα µάρµαρα, γρανίτες, τούβλα και κεραµίδια, τάπητες, προϊόντα µε 
σύνθεση από πλαστικό και έπιπλα. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται 
στο Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Αλγερίου (ecocom-
alger@mfa.gr ). 

 
Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Αλγερίου, 18.7.2017 
 

ΓΑΛΛΙΑ 

- ∆ιεθνής Έκθεση Τροφίµων SIAL 2018 (Παρίσι, 21-25/10/2018) 
 Στις 21-25 Οκτωβρίου 2018 θα πραγµατοποιηθεί στο Εκθεσιακό Κέντρο Paris 
Villepinte Nord, στο Παρίσι, η ∆ιεθνής Έκθεση Τροφίµων SIAL 2018. Η έκθεση 
αυτή, µία από τις µεγαλύτερες στον κόσµο, αποτελεί τη δεύτερη µεγαλύτερη 
διοργάνωση για επαγγελµατίες του αγροτοδιατροφικού τοµέα στην Ευρώπη και 
διοργανώνεται στη γαλλική πρωτεύουσα ανά διετία. Ο όµιλος Comexposium, ο 
οποίος διοργανώνει την έκθεση, αναλαµβάνει τη διοργάνωσή της και σε άλλες πόλεις 
παγκοσµίως (Τορόντο, Τζακάρτα, Σαγκάη, Μόντρεαλ, Άµπου-Ντάµπι & Μανίλα). 
 
 Από πλευράς εκθετών αναµένεται να συµµετάσχουν στην προσεχή 
διοργάνωση στο Παρίσι πάνω από 7.000 επιχειρήσεις από 109 χώρες, καθώς και 
παραπάνω από 156.000 επισκέπτες (30% από τη Γαλλία και 70% από τον υπόλοιπο 
κόσµο).  

Κατά τη διοργάνωση του 2016 συµµετείχαν 239 ελληνικές επιχειρήσεις, 
κατατάσσοντας την Ελλάδα στην 7η θέση από πλευράς αριθµού συµµετεχόντων. Την 
ίδια χρονιά πραγµατοποιήθηκαν πάνω από 250 εκδηλώσεις µε την συµµετοχή 125 
επισήµων κρατικών αποστολών, µεταξύ των οποίων και της ελληνικής. 

Σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό της διοργανώτριας εταιρείας: 
1. η προθεσµία για την προνοµιακή εγγραφή συµµετοχής είναι η 15 Νοεµβρίου 

2017, µε δυνατότητα επιλογής εκθεσιακού χώρου, 
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2. η εγγραφή στις εκθεσιακές εκδηλώσεις και στον κατάλογο λήγει τον 
Φεβρουάριο 2018, 

3. η έναρξη λειτουργίας του διαδικτυακού καταστήµατος της ηλεκτρονικής 
πύλης της έκθεσης αναµένεται τον Ιούνιο 2018. 

 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται 

στην ιστοσελίδα www.sialparis.com , καθώς και στο Γραφείο ΟΕΥ Παρισίων 
(ecocom-paris@mfa.gr). 
 
Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Παρισίων, 13.7.2017 
 

- 32η ∆ιεθνής Έκθεση Γεωργικής Παραγωγής SIVAL 2018 (Angers, 16-
18/1/2018) 
 Στις 16-18 Ιανουαρίου 2018 θα πραγµατοποιηθεί στο εκθεσιακό κέντρο της 
γαλλικής πόλης Angers, η 32η ∆ιεθνής Έκθεση Τροφίµων SIVAL 2018. Η έκθεση 
φιλοξενεί, σε ετήσια βάση, περίπου 620 εκθέτες και 22.800 επαγγελµατίες 
επισκέπτες.  
 Στην έκθεση συµµετέχουν κατασκευαστές γεωργικών µηχανηµάτων, 
προϊόντων φυτοπροστασίας, συσκευασίας, εργαστήρια ερευνών, εταιρείες 
διαχείρισης γεωργικών αποβλήτων / ανακύκλωσης, παραγωγοί φρούτων και 
λαχανικών, καπνού, σπόρων, δενδρυλλίων, αµπελουργών, φυτωρίων, µηλίτη, 
βοτάνων, αρωµατικών φυτών κ.ά. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται 
στην ιστοσελίδα www.sival-angers.com, στην διοργανώτρια Ένωση Επαγγελµατιών 
Εκδηλώσεων Γαλλίας UNIMEV (υπεύθυνη κα Morgane SAGLIO, τηλ. 0033 2 41 93 
4054, email: info@sival-angers.com), καθώς και στο Γραφείο ΟΕΥ Παρισίων 
(ecocom-paris@mfa.gr). 
 
Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Παρισίων, 27.7.2017 
 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

- Πρόσκληση υποβολής προσφορών για σύναψη συµβάσεως – πλαίσιο 
(framework contract) παροχής υπηρεσιών σε πλαίσιο υλοποιήσεως εξωτερικής 
βοήθειας Ε.Ε. 

Η Γενική ∆ιεύθυνση της Ευρ. Επιτροπής για την Αναπτυξιακή Συνεργασία 
ΕΕ (DG DEVCO) προσκαλεί ενδιαφερόµενες εταιρείες να υποβάλουν προσφορά για 
συµµετοχή σε σύµβαση- πλαίσιο παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών, ονόµατι 
Framework Contract: Service for the Implementation of External Aid (FWC 
SIEA 2018).  

Στο πλαίσιο υλοποιήσεως προγραµµάτων εξωτερικής βοήθειας από την ΕΕ, 
το FWC SIEA 2018 αποτελεί την συνέχεια του FWC BENEF 2013. Το πρόγραµµα 
θα τεθεί σε λειτουργία τον Ιανουάριο του 2018 και θα έχει διάρκεια δύο έτη, µε 
δυνατότητα ανανέωσης δύο επιπρόσθετων ετών.  

Η µέγιστη επιτρεπόµενη αξία για κάθε µεµονωµένη σύµβαση δύναται να 
φτάσει έως 999.999 ευρώ, ενώ το συνολικό πρόγραµµα FWC SIEA 2018 ανέρχεται 
σε 650 εκατοµµύρια ευρώ.  
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Η πρόσκληση είναι διαθέσιµη σε κατωτέρω ιστοσελίδα, εισάγοντας τον 
κωδικό αναφοράς «138778»: 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-
services/index.cfm?ADSSChck=1500367616273&do=publi.welcome&userlanguage=
en  
& 
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-
services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=D
esc&searchtype=RS&aofr=138778 

Οι ενδιαφερόµενες εταιρείες καλούνται να υποβάλουν τις προσφορές τους έως 
την Παρασκευή 8 Σεπτεµβρίου 2017. 

 
Πηγή: Γραφείο ΜΕΑ ΕΕ , 17.7.2017 
 

ΙΑΠΩΝΙΑ 

- Αλλαγή καθεστώτος χηµικών συστατικών που χρησιµοποιούνται σε εισαγόµενα 
τρόφιµα και ποτά 

 
Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Τόκυο , 27.7.2017 

ΙΡΑΝ 

- Το Ιράν χορηγεί εγγυήσεις για ξένες επενδύσεις στη χώρα 
Ο επικεφαλής του Οργανισµού Επενδύσεων, Οικονοµικής και Τεχνικής 

Βοήθειας του Ιράν (OIETAI) ανακοίνωσε ότι το 2016 το Ιράν χορήγησε τραπεζικές 
εγγυήσεις για ξένες επενδύσεις ύψους περίπου 12 δις δολ. στη χώρα. 

Ο Πρόεδρος του Ιρανικού Οργανισµού ΟΙΕΤΑΙ κ. Mohammad Khazaie 
προχώρησε σε αυτές τις δηλώσεις στην Σύνοδο Κορυφής για την Πετροχηµική 
Βιοµηχανία του Ιράν (επενδύσεις και ανάπτυξη) στη Βιέννη την περασµένη Πέµπτη, 
σύµφωνα µε το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim. 

Υπογραµµίζοντας τα οφέλη από την επένδυση στη βιοµηχανία πετροχηµικών 
του Ιράν, ο αξιωµατούχος σηµείωσε ότι οι κυρώσεις "snapback" έχουν τεθεί εκ των 
πραγµάτων εκτός οικονοµικής πραγµατικότητας, καθώς το ζήτηµα έχει επιλυθεί 
πλήρως. 

Σύµφωνα µε το εν λόγω ανώτατο στέλεχος της Ιρανικής ∆ιοίκησης, εκτός της 
Αυστρίας, το Ιράν διαπραγµατεύεται και µε άλλες χώρες, συµπεριλαµβανοµένης της 
∆ανίας, της Ιταλίας, της Μ. Βρετανίας, της Γερµανίας, της Κίνας, της Ν. Κορέας και 
της Ιαπωνίας, για το άνοιγµα πιστωτικών γραµµών και χρηµατοδότησης επενδυτικών 
έργων. 

 
Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Τεχεράνης , 9.7.2017 
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ΚΟΝΓΚΟ 

- ∆ιοργάνωση ∆ιεθνούς Έκθεσης µε αντικείµενο τις κατασκευές και τις υποδοµές 
(Κινσάσα, 7-10/9/2017) 

Η ιδιωτική εταιρεία στο Κονγκό «EXPO BETON», διοργανώνει για δεύτερη 
συνεχή χρονιά στις 7-10 Σεπτεµβρίου 2017 διεθνή έκθεση µε αντικείµενο τις 
κατασκευές και υποδοµές, στο Shark Club της Κινσάσα. 
 Κατά τη διάρκεια της έκθεσης θα πραγµατοποιηθούν έξι εκδηλώσεις µε 
ποικίλη θεµατολογία: 

- Κατοικία και δόµηση 
- Υποδοµές και βιοµηχανία  
- ∆ηµόσια έργα 
- ∆ιαχείριση χώρου και υποδοµές 
- Εκπαίδευση, απασχόληση και εργασία 
- Χρηµατοδότηση του τοµέα κατοικίας 
Οι τιµές των περιπτέρων κυµαίνονται µεταξύ 800 -2.500 δολαρίων, ανάλογα µε 
το µέγεθος. 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται: 
Τηλ. +243 814 040 000,  
Email: info@expobetonrdc.com,  
Site: www.expobetonrdc.com . 

 
Πηγή: Πρεσβεία Κινσάσα , 13.7.2017 
 

ΚΟΥΒΕΙΤ 

- ∆ιοργάνωση 10ης ∆ιεθνούς Έκθεσης Έρευνας – Καινοτοµίας στο Κουβέιτ 
(29.1.2018-1.2.2018, Κουβέιτ) 

Στις 29.1-1.2.2018 διοργανώνεται στην πόλη του Κουβέιτ η 10η ∆ιεθνής 
Έκθεση Έρευνας, Καινοτοµίας και Εφευρέσεων. 

Η εν λόγω έκθεση, η οποία τελεί υπό την αιγίδα του εµίρη του Κουβέιτ, 
θεωρείται ως η δεύτερη µεγαλύτερη έκθεση παγκοσµίως στον τοµέα της, µε 
προσανατολισµό στην προβολή εφευρέσεων, καινοτόµων ιδεών και 
δηµιουργικότητας των νέων. 

Στο πλαίσιο της έκθεσης πραγµατοποιείται παρουσίαση εφευρέσεων, καθώς 
και διαγωνισµοί µε βραβεία αξίας έως και 50.000 δολ. ΗΠΑ, για τις καλύτερες 
εφευρέσεις. 

Τα έξοδα συµµετοχής ορίζονται σε 750 δολ. ΗΠΑ, τα οποία καλύπτουν 
διµονή, επιτόπιες µετακινήσεις, παρουσίαση της εφεύρεσης κ.λπ. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ανατρέχουν 
στην ιστοσελίδα www.iifme.com . 

 
Πηγή: Β3 ∆/νση , 26.7.2017 
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ΜΟΛ∆ΑΒΙΑ 

- 4η “Moldova Business Week 2017” (Κισινάου 2-6/10/2017) 
Στις 2-6 Οκτωβρίου 2017 διοργανώνεται στο Κισινάου της Μολδαβίας από 

τον Μολδαβικό Οργανισµό Επενδύσεων και Προώθησης Εξαγωγών (Moldova 
Investment and Export Promotion Organization – MIEPO) η 4η “Moldova Business 
Week 2017”. 
 Στην πενθήµερη εκδήλωση θα πραγµατοποιηθούν διµερείς επιχειρηµατικές 
επαφές και εκδηλώσεις µε σκοπό την παρουσίαση επενδυτικών ευκαιριών, καθώς και 
των σχετικών διαδικασιών που είναι απαραίτητες για την πραγµατοποίηση 
επενδύσεων στην Μολδαβία. 
 Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται 
στο τηλέφωνο (+373) 22273654 και στο email: office@miepo.md .  
 
Πηγή: Πρεσβεία Μολδαβίας στην Αθήνα , 13.7.2017 
 

ΟΥΚΡΑΝΙΑ 

- Προσέγγιση ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων από ουκρανική εταιρεία 
συµβούλων – Κίνδυνος εξαπάτησης 
 Σύµφωνα µε πληροφορίες του Γραφείου Οικονοµικών & Εµπορικών 
Υποθέσεων Κιέβου, η ουκρανική εταιρεία συµβούλων Technomed προσεγγίζει 
ελληνικές επιχειρήσεις, κυρίως του κλάδου τροφίµων, υποσχόµενη συνεργασία και 
εξασφάλιση πωλήσεων ύψους 200.000 ευρώ µε αποκλειστική αντιπροσώπευση, 
έναντι τιµήµατος 600 ευρώ ανά κωδικό προϊόντος για την εξασφάλιση σχετικών 
αδειοδοτήσεων.  
 Το ποσόν που ζητείται ανά προϊόν κρίνεται υψηλό και δυσανάλογο σε σχέση 
µε τα δεδοµένα της ουκρανικής αγοράς. Επιπλέον, λόγω της θέσης σε ισχύ του 
εµπορικού τµήµατος της Συµφωνίας Σύνδεσης ΕΕ – Ουκρανίας, το οποίο θεσπίζει 
Ζώνη Ελευθέρου Εµπορίου και απλοποιεί τις διαδικασίες εξαγωγών, δεν απαιτείται 
υγειονοµικό / φυτοϋγειονοµικό πιστοποιητικό για την είσοδο κοινοτικών τροφίµων 
στην αγορά της Ουκρανίας. 
 Το Επιµελητήριο Ουκρανίας, στο οποίο η εταιρεία φέρεται να είναι µέλος, 
διεξάγει έρευνα σχετικά µε την συγκεκριµένη εταιρεία συµβούλων.  
 Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται 
στο Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Κιέβου (ecocom-kiev@mfa.gr, 
τηλ. 00380 44 254 3750). 

 
Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Κιέβου, 14.7.2017 
 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 

- Επικείµενη προκήρυξη έργου κατασκευής δρόµου ταχείας κυκλοφορίας µεταξύ 
Craiova και Pitesti 

Η Εθνική Εταιρεία ∆ιαχείρισης Οδικών Υποδοµών Ρουµανίας (CNAIR) 
υπέβαλε τα απαραίτητα έγγραφα για την έναρξη του διαγωνισµού κατασκευής 
δρόµου ταχείας κυκλοφορίας που θα ενώνει τις πόλεις Craiova και Pitesti. 
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Το εν λόγω έργο, µήκους 121,1 χλµ εκτιµάται ότι θα κοστίσει 820 εκατ. ευρώ 
και χωρίζεται σε τέσσερα τµήµατα. Παράλληλα, υπάρχει δυνατότητα 
χρηµατοδότησής του από Ευρωπαϊκά Κονδύλια. 

Η φάση σχεδιασµού του νέου δρόµου αναµένεται να διαρκέσει 12 µήνες, ενώ 
η συνολική διάρκεια κατασκευής ανέρχεται σε 24 µήνες. 

Οι ενδιαφερόµενες εταιρείες για περισσότερες πληροφορίες µπορούν να 
απευθύνονται στο Γραφείο ΟΕΥ Βουκουρεστίου (ecocom-bucharest@mfa.gr  τηλ. 
0040 21 2100748). 

 
Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Βουκουρεστίου, 14.7.2017 


