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ΑΙΓΥΠΤΟΣ 

- ∆ιεθνές πρόγραµµα ανάπτυξης διαδρόµου συνδυασµένων µεταφορών στο Νείλο  
Σύµφωνα µε οικονοµικά δηµοσιεύµατα µέσων Φεβρουαρίου, πρόοδος 

σηµειώνεται στις µελέτες σκοπιµότητας µεγάλου διεθνούς προγράµµατος που 
στοχεύει στην διασύνδεση 10 αφρικανικών χωρών έως το 2024, µέσω ανάπτυξης 
συστήµατος συνδυασµένων (“multimodal”) µεταφορών κατά µήκος του Νείλου, 
συνολικού µήκους 4.000 χλµ. και επενδυτικού κόστους $12 δισ.  

Κατά τα δηµοσιεύµατα, τις µελέτες σκοπιµότητας, που χρηµατοδοτούνται εν 
µέρει από κονδύλια της Αφρικανικής Τράπεζας Ανάπτυξης, εκπονεί διεθνής 
συµβουλευτική εταιρεία γερµανο-βελγικών συµφερόντων. Σκοπός του προγράµµατος 
είναι η δηµιουργία και διασύνδεση συστηµάτων ποτάµιων, σιδηροδροµικών και 
οδικών µεταφορών κατά µήκος του Νείλου, ενώνοντας έτσι 10 αφρικανικές χώρες 
(Τανζανία, Κένυα, Ουγκάντα, Ρουάντα, Μπουρούντι, Λ.∆. Κονγκό, Ν. Σουδάν, 
Σουδάν, Αίγυπτο και Αιθιοπία), διευκολύνοντας τις µεταφορές επιβατών και 
εµπορευµάτων.  

 
Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Καΐρου , 22.2.2016 
 

- Προγράµµατα ΟΟΣΑ-Ε.Ε. για την ανάπτυξη της Οικονοµικής Ζώνης 
∆ιώρυγας Σουέζ και την αναµόρφωση του θεσµικού πλαισίου επενδύσεων στην 
Αίγυπτο 

Στις 16.2, σε ειδική εκδήλωση-ηµερίδα σε κεντρικό ξενοδοχείο του Καΐρου 
κηρύχθηκε η έναρξη υλοποίησης δύο προγραµµάτων του ΟΟΣΑ που 
χρηµατοδοτούνται από την Ε.Ε. στην Αίγυπτο. Την έναρξη των προγραµµάτων 
κήρυξαν ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Ζώνης του Σουέζ, κ. Darwish, ο 
Επιτετραµµένος της εδώ Αντιπροσωπείας της Ε.Ε., κ. Brender και ο ∆ιευθυντής 
∆ιεθνών Σχέσεων του ΟΟΣΑ, κ. Schaal.  

Στην ηµερίδα µετείχε πληθώρα στελεχών της Οικονοµικής Ζώνης Σουέζ, της 
Ε.Ε. και του ΟΟΣΑ, αιγυπτιακών Αρχών και επιχειρηµατικών φορέων, καθώς και 
εκπροσώπων Πρεσβειών κρατών µελών. Το πρώτο πρόγραµµα αφορά την παροχή 
τεχνικής βοήθειας µε σκοπό την συνδροµή στην ανάπτυξη της προ έτους 
συσταθείσας Οικονοµικής Ζώνης της ∆ιώρυγας Σουέζ, το δε δεύτερο την 
αναµόρφωση του αιγυπτιακού θεσµικού πλαισίου για τις επενδύσεις µε σκοπό την 
εγκαθίδρυση φιλικότερου και περισσότερο ανοικτού σε επενδύσεις –ξένες 
προπαντός- περιβάλλοντος. Τα δύο προγράµµατα εµπίπτουν στο γενικότερο πλαίσιο 
της κοινής πρωτοβουλίας ΟΟΣΑ και Ε.Ε. για προώθηση των επενδύσεων και 
βελτίωση της ελκυστικότητας των χωρών της Μεσογείου ως επενδυτικών 
προορισµών. 

 
Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Καΐρου , 22.2.2016 
 

ΒΕΛΓΙΟ 

- Η αγορά των βιολογικών προϊόντων στο Βέλγιο 
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Η αγορά βιολογικών προϊόντων  στο Βέλγιο διευρύνεται συνεχώς. 
Χαρακτηριστικό παράδειγµα η Colruyt, µεγάλη αλυσίδα supermarket στο Βέλγιο, η 
οποία εγκαινίασε το 23ο κατάστηµα της µε την ονοµασία Bio-Planet (supermarket µε 
αποκλειστικά βιολογικά προϊόντα), αυτή την φορά, στην περιοχή των Βρυξελλών. 
Μετά από 5 χρόνια λειτουργίας  της, η αλυσίδα Bio-Planet πρόσφατα εγκαινίασε το 
πρώτο κατάστηµα στις Βρυξέλλες. Η καθυστερηµένη άφιξη στις Βρυξέλλες 
οφείλεται  στην έλλειψη  κατάλληλων χώρων, εξηγεί ο κ. Jo Ghilain, manager της 
Colruyt,  σε συνέντευξη του στην εφηµερίδα L'echo.  Έως το 2018, πρόκειται να 
ανοίξουν 5 νέα καταστήµατα στις Βρυξέλλες και συνολικά, 30 καταστήµατα στο 
Βέλγιο. Ο κ. Jo Ghilain, επισηµαίνει ότι το βασικό πρόβληµα µε την αγορά των 
βιολογικών προϊόντων είναι  η υψηλή τιµή τους. Η αλυσίδα  προκειµένου να 
καταστήσει τα βιολογικά προϊόντα προσβάσιµα σε όλους, θα επιδιώξει να µειώσει  
τις τιµές, διαπραγµατευόµενη µε τους προµηθευτές. 

 
Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Βρυξελλών , 7.12.2016 
 

- Η Βελγική κυβέρνηση θα φορολογήσει τις πλατφόρµες Airbnb, Uber 
(συνεργατική οικονοµία).  

Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα του Βελγικού τύπου, ένα νέο βασιλικό διάταγµα 
(AR) µόλις δηµοσιεύθηκε στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, το οποίο προβλέπει 
παρακράτηση φόρου 10% επί του ακαθάριστου ποσού είσπραξης ανά συναλλαγή το 
θα αποδίδεται σε συγκεκριµένο ταµείο.  

Το Βασιλικό διάταγµα θα τεθεί σε ισχύ την 1η Μαρτίου 2017 και αναµένεται 
να έχει ποικίλες επιδράσεις τόσο στις τιµές όσο και στα κέρδη των συνεργατικών 
πλατφορµών οικονοµίας. Χρησιµοποιώντας το παράδειγµα της πλατφόρµας Airbnb, 
ενδεχόµενη αύξηση τιµών θα λειτουργήσει αποτρεπτικά τόσο για τους υποψηφίους 
υποδοχής όσο και για τους υποψήφιους ταξιδιώτες γι’ αυτό και κάποιοι παρατηρητές 
αναρωτιούνται αν αυτή η φορολόγηση είναι πιθανό να περιορίσει το φαινόµενο της 
συνεργατικής οικονοµίας. 

 
Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Βρυξελλών , 7.2.2016 

 

ΓΕΩΡΓΙΑ 

- Νέες φορολογικές ρυθµίσεις 2017 
Ο νέος τροποποιηµένος φορολογικός κώδικας τέθηκε σε ισχύ από 1/1/2017. Η 

εν λόγω τροποποίηση συνάδει µε τον φόρο εισοδήµατος νοµικών προσώπων 
(εταιρειών) σύµφωνα µε το «εσθονικό φορολογικό µοντέλο». Το «εσθονικό µοντέλο» 
προβλέπει απαλλαγή από τον φόρο εισοδήµατος, τµήµατος των κερδών των 
επιχειρήσεων, εφόσον τα κέρδη αυτά δαπανώνται για την ανάπτυξη της παραγωγής. 
Στην προκειµένη περίπτωση, φορολογείται εκείνο το τµήµα των κερδών που 
προορίζεται για καταβολή µερισµάτων στους µετόχους. 

Παράλληλα από 1/1/2017 αυξήθηκε ο ειδικός φόρος κατανάλωσης για τον 
καπνό, τα προϊόντα πετρελαίου, τα εισαγόµενα οχήµατα και τα τυχερά παιχνίδια. Το 
Υπουργείο Οικονοµικών προσδοκά να εισρεύσουν στα δηµόσια ταµεία περίπου 500 
εκ. λάρι (GEL). 

 
Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Τιφλίδας , 24.2.2016 
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- Επιχειρηµατική Αποστολή Γεωργιανών Επιχειρήσεων κλάδου τροφίµων  & 
ποτών στην Ελλάδα, 18-21 Μαρτίου 2017, επ’ ευκαιρία της διεθνούς έκθεσης 
τροφίµων και ποτών “Food Expo 2017” 

Μεταξύ 18 µε 21 Μαρτίου 2017 θα πραγµατοποιηθεί επιχειρηµατική 
αποστολή Γεωργιανών επιχειρήσεων κλάδου των τροφίµων & ποτών στην χώρα µας, 
στο πλαίσιο του Προγράµµατος EAST INVEST 2 και επ’ ευκαιρία της ∆ιεθνούς 
Έκθεσης “Food Expo 2017”.  

Στο πλαίσιο της αποστολής, θα πραγµατοποιηθεί παρουσίαση “Road Show” 
των γεωργιανών επιχειρήσεων (Αθήνα, 19/3/2017) στις εγκαταστάσεις της Έκθεσης, 
µε σκοπό την αναζήτηση εµπορικών συνεργασιών µε ελληνικές επιχειρήσεις. 

Την οργάνωση των b2b συναντήσεων έχει αναλάβει η Κεντρική Ένωση 
Επιµελητηρίων Ελλάδας. 

Το ενδιαφέρον των γεωργιανών επιχειρήσεων εστιάζεται στην ανάπτυξη 
επιχειρηµατικής συνεργασίας µε ελληνικές επιχειρήσεις όσον αφορά (i)αναζήτηση 
αγοραστών από Ελλάδα, (ii) µεταφορά τεχνογνωσίας από ελληνικές επιχ/σεις και (iii) 
την εισαγωγή ελληνικών τροφίµων στην γεωργιανή αγορά. 

 
Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Τιφλίδας , 24.2.2016 

ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ 

- Εφαρµογή ΦΠΑ στα ΗΑΕ 
Σε συνέχεια συµφωνίας για την επιβολή ΦΠΑ από τις χώρες µέλη του 

Συµβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, Υπουργείο Οικονοµικών ΗΑΕ ενηµερώνει, 
(µέσω της ιστοσελίδος https://www.mof.gov.ae/En/budget/Pages/VATQuestions.aspx 
), ότι επίκειται η ολοκλήρωση της επεξεργασίας νοµοσχεδίου για την εφαρµογή εν 
θέµατι φόρου στα ΗΑΕ.  

Εκτιµάται ότι από τον Οκτώβριο τ.ε. θα έχει τεθεί σε λειτουργία σύστηµα 
ηλεκτρονικής εγγραφής των υπόχρεων επιχειρήσεων, προκειµένου εφαρµογή ΦΠΑ, 
ύψους 5%, επί προϊόντων και υπηρεσιών, εκκινήσει κανονικά από 1ης Ιανουαρίου 
2018. Υποβολή δηλώσεων, απόδοση και επιστροφή κρατήσεων φόρου από την 
πλειοψηφία των υπόχρεων επιχειρήσεων, οποίες θα τηρούν σχετικά αρχεία, θα 
πραγµατοποιείται, ηλεκτρονικώς, ανά τρίµηνο. Ανακοίνωση Υπουργείου αναφέρει 
ότι υπό διαµόρφωση παραµένουν κριτήρια απαλλαγής επιχειρήσεων βάσει µεγέθους 
κύκλου εργασιών και εξαιρέσεις ορισµένων προϊόντων. Εκκρεµεί επίσης σαφής 
προσδιορισµός κριτηρίων απαλλαγής ξένων εταιρειών που επιχειρούν στα  ΗΑΕ, υπό 
τον όρο, βεβαίως, της αµοιβαιότητος 

 
Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Ντουµπάι , 16.2.2016 
 

ΚΑΝΑ∆ΑΣ 

- ∆ιµερείς εµπορικές ροές Ελλάδος - Οντάριο  
Σύµφωνα µε στοιχεία της Καναδικής Στατιστικής Υπηρεσίας, οι εξαγωγές 

προϊόντων από την Ελλάδα στο Οντάριο το 2016 σηµείωσαν µικρή αύξηση κατά 6% 
και ανήλθαν σε 104,88 εκ. $ ΚAN, έναντι 98,93 εκ. $ ΚAN το 2015. Οι ελληνικές 
εισαγωγές προϊόντων από το Οντάριο κατά το ίδιο χρονικό διάστηµα µειώθηκαν κατά 
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12%, φθάνοντας τα 39.30 εκ. $ ΚAN (44,64 εκ. $ ΚAN το 2015). Το πλεόνασµα του 
εµπορικού ισοζυγίου υπέρ της χώρας µας διευρύνθηκε, φτάνοντας στα 65,58 εκ. $ 
ΚAN.  

Οι εισαγωγές από το Οντάριο εµφανίζονται πιο διαφοροποιηµένες από το 
παρελθόν, όπου µια κατηγορία αντιπροσώπευε το 70% των συνολικών εισαγωγών 
µας. Η κατηγορία αυτή, δηλαδή προϊόντα της κατηγορίας «γούνες και δέρµατα» 
εξακολουθεί να βρίσκεται στην πρώτη θέση, αντιπροσωπεύοντας το 45,8% των 
συνολικών εισαγωγών µας µε την αξία τους να ανέρχεται σε 18,01 εκ. $ ΚΑΝ 
(αύξηση 59% έναντι του 2015). Ακολουθούν «φαρµακευτικά προϊόντα» µε 5.75 εκ. $ 
ΚΑΝ (µείωση 8%), «ατοµικοί αντιδραστήρες, καυστήρες και µηχανολογικός 
εξοπλισµός» µε 5.27 εκ. $ ΚΑΝ (αύξηση 117%), «ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά 
µηχανήµατα» µε 3,10 εκ. $ ΚΑΝ (αύξηση 138%) και «οπτικά, ιατρικά, τεχνικός 
εξοπλισµός» µε 2,00 εκ. $ ΚAN (µείωση 6%).  

 
Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Τορόντο , 23.2.2016 
 

ΚΙΝΑ 

- ∆ιοργάνωση  ∆ιεθνών Εκθέσεων Τροφίµων σε Πεκίνο (8-10.07.2017) και 
Γκουανγκζού (15-17.09.2017). 

Κατά το δεύτερο εξάµηνο του 2017 διοργανώνονται στην Κίνα δύο µεγάλες 
εκθέσεις τροφίµων, η ∆ιεθνής Έκθεση Τροφίµων στο Πεκίνο (8-10/7/2017) & η 
∆ιεθνής Έκθεση Τροφίµων στην Γκουανγκζού (15-17/9/2017). 

Οι εκθέσεις αυτές θεωρούνται οι µεγαλύτερες στον χώρο των εισαγόµενων 
τροφίµων τα 5 τελευταία χρόνια. Επισηµαίνεται ότι η διοργανώτρια εταιρεία έχει 
άδεια λειτουργίας από 25.04.2007 µε αρχικό µετοχικό κεφάλαιο 30.450.000 γιουάν 
(4.200.00 ευρώ περίπου). 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται 
στην ιστοσελίδα http://www.cipfe.com/home.html ή στο Γραφείο Οικονοµικών & 
Εµπορικών Υποθέσεων Πεκίνου (ecocom-beijing@mfa.gr) . 

 
Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Πεκίνου , 24.2.2016 
 

- Ενηµέρωση καταλόγου εγκεκριµένων Ελλήνων εξαγωγέων γαλακτοκοµικών 
προϊόντων. 

 
Στο δικτυακό τόπο της ∆ιεύθυνσης Πιστοποίησης και ∆ιαπίστευσης της 

Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Κίνας (Certification and Accreditation Administration of the 
People's Republic of China - CNCA) και ειδικότερα, στην ιστοσελίδα 
http://www.cnca.gov.cn/ywzl/gjgnhz/jkzl/imports-list/dairy/Greece20170216.pdf , 
έχει αναρτηθεί ενηµερωµένος κατάλογος εγκεκριµένων Ελλήνων εξαγωγέων 
γαλακτοκοµικών προϊόντων. 

H προηγούµενη αντίστοιχη ενηµέρωση είχε πραγµατοποιηθεί την 31η 
Αυγούστου 2016 
 
Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Πεκίνου , 17.2.2016 
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ΚΟΥΒΑ 

- 35η ∆ιεθνής Έκθεση Αβάνας (31/10-4/11/2017) 
Στις 31/10-4/11/2017 διοργανώνονται στην Κούβα η ετήσια ∆ιεθνής Έκθεση 

Αβάνας. Η FIHAV (Feria International De La Havana) διοργανώνεται από το 1983 
και αποτελεί την σηµαντικότερη εµπορική διοργάνωση στην περιοχή της Καραϊβικής, 
καθώς και µία από τις αντιπροσωπευτικότερες στην ευρύτερη περιοχή της Λατινικής 
Αµερικής. 

Η έκθεση καλύπτει µία έκταση 22.000 τ.µ. µε πάνω από 4.500 Κουβανούς και 
διεθνείς εκθέτες από 60 χώρες και µε επισκέπτες που προσεγγίζουν τους 150.000. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται 
στην ιστοσελίδα www.feriahavana.com ή στην Ελληνική Πρεσβεία στην Κούβα 
(gremb.hav@mfa.gr ). . 

 
Πηγή: ΥΠΕΞ, Β5 ∆/νση , 23.2.2016 

Ν. ΚΟΡΕΑ 

- Επιχειρηµατική Αποστολή και Εκθεσιακή Εκδήλωση του κοινοτικού 
προγράµµατος Gateway to Korea για τα τρόφιµα βιολογικής καλλιέργειας (213-
27/10/2017).  
 

Στο πλαίσιο του κοινοτικού προγράµµατος EU Gateway to Korea, στις 23 και 
27 Οκτωβρίου 2017, θα πραγµατοποιηθεί επιχειρηµατική αποστολή και εκθεσιακή 
εκδήλωση, µε σκοπό την υποστήριξη µικροµεσαίων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων να 
προωθήσουν στην κορεατική αγορά τρόφιµα βιολογικής καλλιέργειας.  

Το κόστος της συµµετοχής στις εκδηλώσεις του προγράµµατος Gateway είναι 
επιδοτούµενο, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση καλύπτει µέχρι 1000 ευρώ για διαµονή 
και µέχρι 1000 ευρώ και σε ποσοστό µέχρι 80% για διάφορες υπηρεσίες που θα 
χρειασθούν τα µέλη της αποστολής. Η δράση αυτή περιλαµβάνει Β2Β συναντήσεις 
και εκθεσιακή εκδήλωση.  

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ανατρέχουν 
στην ιστοσελίδα: https://www.eu-gateway.eu/business-missions/missions-
calendar/food-beverages-organic-only-korea ή να απευθυνθούν στο Γραφείο 
Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Σεούλ (ecocom-seoul@mfa.gr ). 

Η προθεσµία υποβολής αιτήσεων συµµετοχής λήγει στις 19 Μαΐου 2017.  
 
Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Σεούλ , 21.2.2016 
 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 

- Αυξηµένες δυνατότητες εξαγωγής ελληνικών πουλερικών στην Ουγγαρία 
Οι εξαγωγές πουλερικών της Ουγγαρίας έχουν πληγεί σηµαντικά, καθώς και 

γενικότερα ο πτηνοτροφικός κλάδος της χώρας, εξαιτίας της έξαρσης της νόσου των 
πτηνών (Η5Ν8) που πλήττει την Ουγγαρία από τον Φεβρουάριο 2015 (τα πρώτα 
κρούσµατα εµφανίστηκαν το 2014). Εκατοντάδες χιλιάδες πουλερικών (όρνιθες, 
πάπιες, χήνες, γαλοπούλες κλπ) έχουν θανατωθεί προκειµένου να µην εξαπλωθεί 
περαιτέρω η νόσος.  



 8

Σύµφωνα µε τις κτηνιατρικές υπηρεσίες της Ουγγαρίας, η νόσος, για το 
2016, έχει ήδη εµφανιστεί και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες (Ιταλία, Κροατία, 
Αυστρία, Γερµανία, ∆ανία, Ολλανδία και Σουηδία). Εντούτοις, η Ουγγαρία 
αντιµετωπίζει ίσως το σοβαρότερο πρόβληµα, καθώς 15 χώρες (µεταξύ των οποίων 
ο Καναδάς, η Σερβία, η Ν. Αφρική, η Ιαπωνία και η Σιγκαπούρη) έχουν επιβάλλει 
περιορισµούς στις εισαγωγές ζωντανών πτηνών αλλά και νωπών πουλερικών από 
την Ουγγαρία, ενώ αρκετές χώρες µεταξύ των οποίων το Ισραήλ, η Ν. Κορέα και η 
Ιορδανία έχουν απαγορέψει παντελώς τις εισαγωγές ουγγρικών πουλερικών.  

Με την ευκαιρία και για σχηµατισµό σφαιρικότερης εικόνας για την αγορά, 
αξίζει να αναφερθεί ότι η ετήσια κατά κεφαλήν κατανάλωση κρέατος στην 
Ουγγαρία διαµορφώνεται ως εξής: Πουλερικά: 29,7 χγρ., χοιρινό: 25,2 χγρ., βόειο: 
2,4 χγρ. και πρόβειο: 0,1 χγρ. Η σαφής προτίµηση των καταναλωτών οφείλεται στην 
προσιτή τιµή, η οποία συναρτάται βεβαίως και από την υψηλή προσφορά (λόγω των 
ευνοϊκών συνθηκών εκτροφής πουλερικών). Ο αριθµός βοοειδών στην Ουγγαρία 
υπολογίζεται σε 832 χιλ., των αιγοπροβάτων σε 1,2 εκ., των χοίρων σε 3 εκ., και των 
πουλερικών σε 36,7 εκ.  
 
Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Βουδαπέστης , 3.2.2017 

ΠΟΛΩΝΙΑ 

- Πολωνικός κλάδος υλικών συσκευασίας. 
Η εγχώρια ζήτηση για υλικά συσκευασίας κινείται ανοδικά στην Πολωνία. Γι’ 

αυτόν τον λόγο, οι προµηθευτές ενισχύουν συστηµατικά τις παραγωγικές 
δυνατότητές τους. Η τόνωση της ζήτησης αποδίδεται, εν µέρει, στην αύξηση της 
εγχώριας κατανάλωσης. ∆ευτερευόντως, σχετίζεται µε την πορεία των εξαγωγών 
συσκευασµένων προϊόντων αλλά και µε την πορεία των εξαγωγών υλικών 
συσκευασίας.  

Όσον αφορά τα συσκευασµένα προϊόντα, οι κλάδοι τροφίµων/ποτών, 
απορρυπαντικών, καλλυντικών, φαρµάκων και ειδών καθηµερινής χρήσης 
εµφανίζονται ως πολλά υποσχόµενοι, καθώς ο εξαγωγικός προσανατολισµός τους 
δηµιουργεί προϋποθέσεις διατήρησης της ζήτησης υλικών συσκευασίας σε υψηλό 
επίπεδο το επόµενο διάστηµα.  

 
Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Βαρσοβίας, 31.1.2017 
 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 

- Εκθεσιακές Εκδηλώσεις σε Πορτογαλία το 2017 
Οι σηµαντικότερες διεθνείς εκθέσεις στην Πορτογαλία το 2017 στους τοµείς 

τουρισµού, ναυτιλίας, νέων τεχνολογιών και αγροτοδιατροφής είναι:  
 
∆ιεθνής Τουριστική Έκθεση BTL, Λισσαβώνα 15-19 Μαρτίου 2017. 
Αποτελεί την σηµαντικότερη στον κλάδο στην Πορτογαλία στην οποία 

συµµετέχουν πάνω από 1000 εκθέτες (εκ των οποίων το 20% από το εξωτερικό), µε 
πάνω από 36 εθνικές συµµετοχές, προσελκύοντας άνω των 68 χιλ. επισκεπτών.  

 
Alimentaria, Λισσαβώνα 23-25 Μαΐου 2017.  
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Αποτελεί την σηµαντικότερη έκθεση στον χώρο των τροφίµων και της 
εστίασης στην Πορτογαλία µε άνω των 800 εκθετών ενώ έχει µεγάλη 
επισκεψιµότητα. Η συµµετοχή στην εν λόγω έκθεση δύναται να αποτελέσει µια 
σηµαντική ευκαιρία ανάδειξης των ελληνικών διατροφικών προϊόντων που θα 
µπορούσαν να έχουν προοπτικές στην πορτογαλική αγορά, όπως παραδοσιακά 
ελληνικά τρόφιµα - πλην ελαιολάδου και οίνων- ιχθυηρά, ελιές ΠΟΠ, βιολογικά 
όσπρια, γλυκά του κουταλιού και µαρµελάδες, παραδοσιακό ελληνικό µέλι, 
παραδοσιακά γλυκίσµατα, παραδοσιακές πίτες, προµαγειρεµένα γεύµατα, τυριά 
ΠΟΠ, ελληνικό γιαούρτι, φέτα, κλπ.  

 
Οcean Business Week-∆ιεθνής Έκθεση και Συνέδριο Θαλάσσιας Οικονοµίας, 

Λισσαβώνα, Ιούνιος 2017 
Αποτελεί διοργάνωση της Ένωσης Βιοµηχανιών Πορτογαλίας (AIP) υπό την 

αιγίδα του Υπουργείου Θαλάσσης. Σε εν λόγω Έκθεση συµµετέχουν εταιρείες και 
κλαδικοί φορείς (σε τοµείς ναυτιλίας, αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, θαλάσσιων 
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, ναυτικής ασφάλειας, υπεράκτιων κοιτασµάτων 
πετρελαίου και φυσικού αερίου, θαλάσσιων ορυκτών, τηλεπικοινωνιών, τουρισµού 
και ναυτικών αθληµάτων, καθώς και ψηφιακών εφαρµογών.  

 
WebSummit, Λισσαβώνα 6-9 Νοεµβρίου 2017 
Αποτελεί µία εκ των σηµαντικότερων εκδηλώσεων στην Ευρώπη που εστιάζει 

στην τεχνολογία, την επιχειρηµατικότητα και την καινοτοµία. 
 
Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Λισσαβώνας, 14 .12.2016 

ΤΟΥΡΚΙΑ 

- ∆ιατηρείται η επιχορήγηση των πτήσεων τσάρτερ για στήριξη του τουρισµού. 
Θα διατηρηθεί και το τ.ε. η επιχορήγηση των τουριστικών Γραφείων για 

µισθωµένες πτήσεις τσάρτερ προς την Τουρκία (περιοχές του Αιγαίου, Αττάλειας και 
Καισάρειας ). 

Η επιχορήγηση ανέρχεται στις 6.000 $ για 100 επιβάτες ανά πτήση και 
αυξάνεται σε 7.800 $ για 150 επιβάτες. 

 
Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Άγκυρας, 17.2.2016 

 

- ∆ιαγωνισµός για την κατασκευή νέας (τρίτης) υποθαλάσσια σήραγγας το 
Βόσπορο 
 

Ανακοινώθηκε ο µειοδοτικός διαγωνισµός για την κατασκευή τρίτης 
υποθαλάσσιας σήραγγας το Βόσπορο (Grand Istanbul Tunnel) προϋπολογισµού 3,5 
δις $. 

Η κατασκευή του έργου θα γίνει µε το σύστηµα ΒΟΤ και υπολογίζεται να 
ολοκληρωθεί σε 5 χρόνια. 

Η σήραγγα  θα έχει συνολικό µήκος 6,5 χιλ. και  θα περιλαµβάνει τρία 
επίπεδα, ένα για σιδηρόδροµο και δύο για οχήµατα.  

 
Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Άγκυρας, 17.2.2016 
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- Αύξηση του ποσοστού συµµετοχής της ισπανικής τράπεζας BBVA στη Garanti 
Bank 

Σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση, η ισπανική τράπεζα Banco Bilbao Viscaya 
Argentaria (BBVA) εξαγόρασε, από  την Dogus Holding,  επιπλέον ποσοστό 9,95%  
στη τουρκική τράπεζα Garanti Bak έναντι 917 εκατ. $. Με την εξαγορά αυτή η 
συνολική συµµετοχή της ισπανικής τράπεζας αυξάνεται από 39,90 σε 49,85%. 

Ο άλλος µέτοχος της Garanti Bank είναι ό µεγάλος τουρκικός όµιλος Dogus 
Holding, του οποίου ο Πρόεδρος θα παραµείνει επικεφαλής της τράπεζας.  

 
Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Άγκυρας, 24.2.2016 


