ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Β8 ∆ιεύθυνση Επιχειρηµατικής Ανάπτυξης

«ΓΝΟΥΣ ΠΡΑΤΤΕ»
Μηνιαίο Δελτίο Επιχειρηματικών Πληροφοριών

ΜΑΡΤΙΟΣ 2017
Συντάκτης: Ι.Μπαντελή, Γραμματέας ΟΕΥ Α’

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΙΓΥΠΤΟΣ....................................................................................................................4
- Χρηµατοδότηση προγράµµατος διαχείρισης υγρών λυµάτων από EBRD .............4
- Σχεδιαζόµενη αύξηση τελών χορήγησης αιγυπτιακών θεωρήσεων εισόδου ..........4
-Απαλλαγή εισαγωγών ακατέργαστης ζάχαρης από δασµούς το 2017 .....................4
ΑΛΒΑΝΙΑ .....................................................................................................................5
- Αλλαγή του νόµου «Περί βιοµηχανικής ιδιοκτησίας»............................................5
ΑΛΓΕΡΙΑ.......................................................................................................................5
- 15η ∆ιεθνής Έκθεση Τροφίµων DJAZAGRO (10-13 Απριλίου 2017) ..................5
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ .................................................................................................................6
- Τεχνολογική Επιχειρηµατική Αποστολή Ε.Ε. στην Αργεντινή (27-28/6/2017) .....6
ΓΕΩΡΓΙΑ .......................................................................................................................6
- ∆ηµοπρασία πώλησης αργού πετρελαίου εταιρείας “Georgian Oil & Gas
Corporation JSC” .......................................................................................................6
ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ .............................................................................7
- Ζήτηση ποσοτήτων κρητικής µυζήθρας από βιοµηχανία αρτοσκευασµάτων στο
Ντουµπάι....................................................................................................................7
Η.Π.Α.............................................................................................................................7
- Οδηγία Αµερικανού Προέδρου για κατασκευή/επιδιόρθωση αγωγών εντός
επικράτειας ΗΠΑ µε αµερικανικές πρώτες ύλες. Ανακοίνωση αµερικανικού
Υπουργείου Εµπορίου ...............................................................................................7
ΚΕΝΥΑ..........................................................................................................................8
- Εκλογές Κένυας 2017: Προµήθεια ηλεκτρονικού εκλογικού συστήµατος.............8
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ.................................................................................................................8
- 13η ∆ιεθνής Έκθεση Οίνου «Vino Dienos» (Βίλνιους, 5-6 Μαΐου 2017)..............8
ΜΠΟΤΣΟΥΑΝΑ ...........................................................................................................8
- Προκήρυξη διαγωνισµού αδειοδότησης τυχερών παιγνίων (lotto) στην
Μποτσουάνα ..............................................................................................................8
Ν. ΚΟΡΕΑ .....................................................................................................................9
- Περιορισµοί στις επιτρεπόµενες ενδείξεις στη συσκευασία. Απαγόρευση
αναγραφής της ένδειξης «Χωρίς Καφεΐνη» σε ελληνικά αφεψήµατα.......................9
ΠΟΛΩΝΙΑ.....................................................................................................................9
- Νέο σύστηµα βαθµολόγησης υποψηφίων δηµοσίων διαγωνισµών έργων
οδοποιίας....................................................................................................................9
- Σχεδιασµός κατασκευής αγωγού αερίου στη ΝΑ Πολωνία. .................................10
ΡΟΥΜΑΝΙΑ ................................................................................................................10
- Νόµος 150/2016 περί τροποποίησης της νοµοθεσίας εµπορίας τροφίµων ...........10
ΡΩΣΙΑ..........................................................................................................................10
- Αύξηση τέλους επί φορτηγών άνω των 12 τόνων για τη χρήση των
οµοσπονδιακών αυτοκινητοδρόµων ........................................................................10
Σ. ΑΡΑΒΙΑ ..................................................................................................................11
- Σαουδαραβικός Οργανισµός για τον Έλεγχο των τροφίµων και φαρµάκων
(SFDA) – Εγγραφή εξαγωγικών ιχθυοτροφικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων
παραγωγής και εξαγωγής ιχθυηρών και άλλων προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας. .....11
-Έναρξη εφαρµογής νέου δασµολογίου και εφαρµογή συστήµατος ΦΠΑ στη Σ.
Αραβία .....................................................................................................................11
ΣΟΥΗ∆ΙΑ....................................................................................................................12
- ∆ιαφήµιση δέκα ελληνικών νησιών στο σουηδικό portal ταξιδίων Destination.se
..................................................................................................................................12
ΤΑΪΛΑΝ∆Η.................................................................................................................12

2

∆ιεθνής Έκθεση «21st Thai International Travel Fair» (10-13/8/2017)..........12
Προκηρύξεις κατασκευής νέων γραµµών υπέργειου σιδηροδρόµου (elevated
monorail transit system) του Υπουργείου Μεταφορών της Ταϊλάνδης...................12
ΤΥΝΗΣΙΑ....................................................................................................................13
- Νόµος περί επενδύσεων στην Τυνησία .................................................................13
- Κρατικές Προκηρύξεις Προµήθειας Φαρµάκων στην Τυνησία............................13
ΤΟΥΡΚΙΑ ....................................................................................................................13
- Συνεχίσθηκε τον Ιανουάριο η µείωση των τουριστικών αφίξεων. Σηµαντική
αύξηση αυτών από Ρωσία........................................................................................13

3

ΑΙΓΥΠΤΟΣ
- Χρηµατοδότηση προγράµµατος διαχείρισης υγρών λυµάτων από EBRD
Στα τέλη Φεβρουαρίου, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης &
Ανάπτυξης (EBRD) ανακοίνωσε ότι ενέκρινε -σε προκαταρκτική φάση- την
χρηµατοδότηση προγράµµατος για την ανάπτυξη συστήµατος διαχείρισης υγρών
λυµάτων στην αιγυπτιακή επαρχία Fayoum, συνολικού επενδυτικού κόστους €400
εκατ. Το πρόγραµµα αναµένεται να εφοδιάσει µε σύγχρονο δίκτυο αποχέτευσης άνω
του 1 εκατ. κατοίκους της εν λόγω επαρχίας, καθώς και να µειώσει τα επίπεδα
ρύπανσης της λίµνης Qarun, η οποία µέχρι σήµερα γίνεται δέκτης των
απορριπτόµενων λυµάτων. Η EBRD αναµένεται να παράσχει διµερές δάνειο ύψους
έως €170 εκατ. για την χρηµατοδότηση του προγράµµατος, το οποίο περιλαµβάνει
την κατασκευή 8 µονάδων κατεργασίας υγρών λυµάτων, την επέκταση 17
υφιστάµενων µονάδων, καθώς και την επέκταση του αποχετευτικού δικτύου και την
αγορά εξοπλισµού για τις µονάδες που θα κατασκευαστούν ή επεκταθούν. Σύµφωνα
µε την σχετική ανακοίνωση, η υλοποίηση του προγράµµατος αναµένεται να
συγχρηµατοδοτηθεί από διµερές δάνειο ύψους έως €160 εκατ. της ΕΤΕπ, καθώς
επίσης και από επιχορήγηση µε κονδύλι €30 εκατ. από το Ευρωπαϊκό Ταµείο
Επενδύσεων Γειτονίας (NIF). Εφ’ όσον η χρηµατοδότηση εγκριθεί οριστικά από την
EBRD, τα κατασκευαστικά έργα εκτιµάται ότι θα ξεκινήσουν εντός ενός έτους, ενώ
το όλο πρόγραµµα θα υλοποιηθεί από την τοπική θυγατρική της εθνικής εταιρείας
ύδρευσης και αποχέτευσης της Αιγύπτου (Fayoum Company for Water &
Wastewater).
Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Καΐρου , 1.3.2017
- Σχεδιαζόµενη αύξηση τελών χορήγησης αιγυπτιακών θεωρήσεων εισόδου
Στα τέλη Φεβρουαρίου οι αιγυπτιακές αρχές αποφάσισαν την αύξηση των
τελών χορήγησης αιγυπτιακών θεωρήσεων εισόδου, από το ισχύον επίπεδο των $25
στα $60, µε έναρξη εφαρµογής από την 1η Μαρτίου τ.ε. Στην συνέχεια ωστόσο,
σύµφωνα µε ανακοίνωση του Υπουργείου Τουρισµού στο επίσηµο ειδησεογραφικό
πρακτορείο της Αιγύπτου, MENA, γνωστοποιήθηκε ότι η έναρξη ισχύος των
αυξηµένων τελών µετατίθεται χρονικά για την 1η Ιουλίου τ.ε. Σηµειωτέον ότι η
τελευταία αύξηση των τελών αιγυπτιακών θεωρήσεων εισόδου είχε λάβει χώρα τον
Απρίλιο 2014, από τα $15 στα $25. Η απόφαση προκάλεσε αντιδράσεις σε
εκπροσώπους του εγχώριου τουριστικού κλάδου, οι οποίοι την αντιµετωπίζουν ως
παράλογη, την στιγµή που η Αίγυπτος πασχίζει να βοηθήσει τον τουριστικό της
κλάδο να ανακάµψει.
Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Καΐρου , 1.3.2017
-Απαλλαγή εισαγωγών ακατέργαστης ζάχαρης από δασµούς το 2017
Σύµφωνα µε πρωθυπουργικό διάταγµα των αρχών Μαρτίου, η αιγυπτιακή
κυβέρνηση απάλλαξε από δασµούς τις εισαγωγές ακατέργαστης ζάχαρης από 15.3
έως 31.12 τ.ε., γεγονός που ελπίζεται ότι, σε συνδυασµό µε την πρόσφατα
ανακοινωθείσα µείωση των τιµών διάθεσης της µη επιδοτούµενης ζάχαρης στην
εγχώρια αγορά, θα βοηθήσει στην αποκλιµάκωση των τιµών διάθεσης του αγαθού,
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έπειτα από τις µεγάλες αυξήσεις που αυτές είχαν σηµειώσει στην διάρκεια της
περιόδου µεγάλης έλλειψης ζάχαρης, εξαιτίας της συναλλαγµατικής κρίσης που
αντιµετώπισε η χώρα και η οποία εντάθηκε από τον Σεπτέµβριο 2016.
Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Καΐρου , 1.3.2017
ΑΛΒΑΝΙΑ
- Αλλαγή του νόµου «Περί βιοµηχανικής ιδιοκτησίας»
Η Επιτροπή παραγωγικών δραστηριοτήτων, Εµπορίου και Περιβάλλοντος
ενέκρινε στις 14 Φεβρουαρίου τ.ε. αλλαγές στο σχέδιο νόµου «Περί Βιοµηχανικής
Ιδιοκτησίας», που προετοιµάστηκε από τη Γενική ∆ιεύθυνση ∆ιπλωµάτων
Ευρεσιτεχνίας και Εµπορικών Σηµάτων [DPPM (GDPT)] και ψηφίστηκε από την
ολοµέλεια της Α/Βουλή στις 16 Φεβρουαρίου τ.ε. Οι αλλαγές αφορούσαν στη
βελτίωση των διαδικασιών ελέγχου και την προστασία των αντικειµένων
βιοµηχανικής ιδιοκτησίας, στον καθορισµό των κριτηρίων για τη κατοχύρωση
εµπορικού σήµατος, κ.λπ. Για τη τροποποίηση του νόµου ελήφθησαν υπόψη οι
συστάσεις των τοπικών και ξένων εµπειρογνωµόνων, συµπεριλαµβανοµένων οµάδων
συµφερόντων, εκπρόσωπων επιχειρήσεων κ.λπ.
Το πλήρες κείµενο του νόµου µπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του
αλβανικού κοινοβουλίου (στην αλβανική γλώσσα) στον ακόλουθο σύνδεσµο:
https://www.parlament.al/akt/ligj-nr-172017-per-disa-ndryshime-dhe-shtesa-ne-ligjinnr-9947-date-7-7-2008-per-pronesine-industriale-te-ndryshuar/
Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Τιράνων , 13.3.2017
ΑΛΓΕΡΙΑ
- 15η ∆ιεθνής Έκθεση Τροφίµων DJAZAGRO (10-13 Απριλίου 2017)
Στις 10-13 Απριλίου 2017 θα πραγµατοποιηθεί στο Palais des Expositions
Pins Maritimes στο Αλγέρι η 15η ∆ιεθνής Έκθεση Τροφίµων DJAZAGRO µε
αντικείµενο τον τοµέα τροφίµων και µηχανηµάτων επεξεργασίας ειδών διατροφής.
Η έκθεση αυτή θεωρείται ως µία από τις σηµαντικότερες εκθέσεις που
διοργανώνονται στην Αλγερία. Στην φετινή 15η αναµένεται να συµµετάσχει µεγάλος
αριθµός επιχειρήσεων από τους τοµείς µηχανηµάτων επεξεργασίας και συσκευασίας
ειδών διατροφής, τροφίµων και ποτών, προϊόντων αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής,
αρωµάτων, καρυκευµάτων και πρώτων υλών. Σύµφωνα µε εκτιµήσεις των
οργανωτών αναµένονται 730 εκθέτες, το 80% των οποίων προέρχεται από ξενες
χώρες, ενώ οι επισκέπτες αναµένονται να ξεπεράσουν τους 22.000.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται
στο Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Αλγερίου (ecocomalger@mfa.gr ).
Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Αλγερίου , 15.3.2017
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ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ
- Τεχνολογική Επιχειρηµατική Αποστολή Ε.Ε. στην Αργεντινή (27-28/6/2017)
Το χρηµατοδοτούµενο από την Ε.Ε. ELAN Network Program, σε συνεργασία
µε το δίκτυο European Enterprise Network (EEN), πρόκειται να διοργανώσει στις 2728/6/2017 Τεχνολογική Επιχειρηµατική Αποστολή στο Μπουένος Άιρες. Η αποστολή
απευθύνεται σε επιχειρηµατικούς φορείς, επιχειρηµατίες, ακαδηµαϊκούς, ερευνητές
και κυβερνητικούς αξιωµατούχους.
Από αργεντινής πλευράς συνδιοργανωτές της συνάντησης είναι η Οµοσπονδία
Μεσαίων Επιχειρήσεων Αργεντινής (Confederation Argentina de la Mediana
Empresa, CAME), το Εθνικό Ινστιτούτο Βιοµηχανικής Τεχνολογίας (Instituto
Nacional de Technologia Industrial, INTI), το Υπουργείο Επιστήµης, Τεχνολογίας
και Παραγωγικής Καινοτοµίας και η Ένωση Μεταλλουργικών Επιχειρήσεων
Αργεντινής (ADIMRA).
Οι τοµείς ενδιαφέροντος είναι:
- Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας
- Τεχνογνωσία δηµιουργίας «έξυπνων εργοστασίων» (Industry 4.0:
Αυτοµατισµοί, Εφαρµογή κυβερνοτεχνολογίας/ cyber technology στην
παραγωγή, cloud computing)
- Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ICT).
Η συµµετοχή δεν συνεπάγεται κανένα κόστος, πλην όµως υπάρχει
περιορισµός ως προς τον αριθµό των συµµετεχόντων.
Η δήλωση συµµετοχής (registration) για την αποστολή και τις κατ’ ιδίαν
συναντήσεις (matchmaking) υποβάλλεται απευθείας µέσω της ιστοσελίδας
http://www.elannetwork.org/content/2017-argentina-event .
Για επιπλέον πληροφορίες, οι ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις µπορούν να
απευθύνονται τόσο στον συντονιστή του ELAN Network στην Αργεντινή κ. Gerardo
Renzetti (argentina@elannetwork.org ), όσο και στο Γραφείο Οικονοµικών &
Εµπορικών Υποθέσεων Μπουένος Άιρες (ecocom-buenosaires@mfa.gr ).
Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Μπουένος Άιρες , 30.3.2017
ΓΕΩΡΓΙΑ
- ∆ηµοπρασία πώλησης αργού πετρελαίου εταιρείας “Georgian Oil & Gas
Corporation JSC”
Η εταιρεία “Georgian Oil & Gas Corporation JSC”, θα προβεί σε δηµοπρασία
πώλησης αργού πετρελαίου έως 7.000 τόνους (εκ των οποίων (i) έως 4.500 τόνοι
πετρέλαιο “Georgian Light type oil” και (ii) έως 2.500 τόνοι πετρέλαιο “Georgian
Heavy type oil”).
Οι ενδιαφερόµενοι δύνανται να υποβάλλουν αίτηση συµµετοχής στη
δηµοπρασία έως τις 11 Απριλίου 2017 και ώρα 2:00 µµ, τοπική ώρα Γεωργίας
στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας “Georgian Oil and Gas Corporation JSC” στην
παρακάτω δ/νση:
21 Kakheti Highway, 0190 Tbilisi, Georgia
Tel: +995 (32) 224 40 40
Η δηµοπρασία θα πραγµατοποιηθεί στις 11 Απριλίου 2017 στις 3:00 µ.µ.
τοπική ώρα Γεωργίας, στα κεντρικά γραφεία της “Georgian Oil and Gas
Corporation JSC”.
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Ερωτήµατα και αιτήµατα διευκρινήσεων αναφορικώς µε τη δηµοπρασία, οι
ενδιαφερόµενοι δύνανται να τα υποβάλουν στην “Georgian Oil and Gas Corporation
JSC” έως τις 11/4/2017 τοπική ώρα 2:00 µ.µ. ως ακολούθως:
Georgian Oil and Gas Corporation” JSC
21 Kakheti Highway, Tbilisi, Georgia
Contact Person: Mr. Levan Chubinidze
Τel. +995 (32) 2244040 (ext. 355)
Μοbile: +995 599174282
Fax. +995 (32) 2244041

Ε-mail: l.chubinidze@gogc.ge
Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Τιφλίδας , 29.3.2017
ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ
- Ζήτηση ποσοτήτων κρητικής µυζήθρας από βιοµηχανία αρτοσκευασµάτων στο
Ντουµπάι
Η βιοµηχανία κατεψυγµένου άρτου και αρτοσκευασµάτων Advanced Baking
Concept ενδιαφέρεται για την προµήθεια 3 (τριών) τόνων µαλακής κρητικής
µυζήθρας σε µηνιαία βάση, για τις παραγωγικές της ανάγκες.
Τα στοιχεία επικοινωνίας της είναι τα ακόλουθα:
Mobile: +971.50.8539660
Tel: +971.4.885.3788|
Fax: +971.4.885.3799
Email: amer@abcbaking.com
Dubai Investments Park, P.O. Box 58156, Dubai –UAE
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ανατρέξουν
στην ιστοσελίδα www.abcbaking.com ή να απευθύνονται στο Γραφείο Οικονοµικών
& Εµπορικών Υποθέσεων Ντουµπάι (ecocom-dubai@mfa.gr ).
Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Ντουµπάι , 2.3.2017
Η.Π.Α.
- Οδηγία Αµερικανού Προέδρου για κατασκευή/επιδιόρθωση αγωγών εντός
επικράτειας ΗΠΑ µε αµερικανικές πρώτες ύλες. Ανακοίνωση αµερικανικού
Υπουργείου Εµπορίου
Το αµερικανικό Υπουργείο Εµπορίου (DoC) στο διάστηµα από 16/3/2017 έως
7/4/2017 θέτει σε δηµόσια διαβούλευση το θέµα της κατασκευής, επέκτασης και
συντήρησης των αγωγών που βρίσκονται εντός της επικράτειας των ΗΠΑ,
αποκλειστικά µε αµερικανικά (εγχώρια) υλικά και τεχνολογία.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται
στο Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Ουάσιγκτων (ecocomwashington@mfa.gr).
Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Ουάσιγκτων , 21.3.2017
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ΚΕΝΥΑ
- Εκλογές Κένυας 2017: Προµήθεια ηλεκτρονικού εκλογικού συστήµατος
Ο αρµόδιος για την διεξαγωγή εκλογών κενυατικός φορέας IEBC (
Independent Electoral and Boundaries Commission) αναζητά εταιρεία, η οποία θα
αναλάβει την ηλεκτρονική υποστήριξη (π.χ. προµήθεια συσκευών ηλεκτρονικής
εγγραφής και πιστοποίησης ψηφοφόρων, συστήµατος ηλεκτρονικής αποστολής και
παρουσίασης εκλογικών αποτελεσµάτων) των εκλογών του Αυγούστου 2017 στην
Κένυα.
Η προθεσµία υποβολής προσφορών είναι η 10/4/2017.
Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά µε την διαδικασία, οι ενδιαφερόµενοι
µπορούν να επικοινωνούν µε την Ελληνική Πρεσβεία στο Ναϊρόµπι
(gremb.nai@mfa.gr ).
Πηγή: Β5 ∆ιεύθυνση ΥΠΕΞ, 15.3.2017
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ
- 13η ∆ιεθνής Έκθεση Οίνου «Vino Dienos» (Βίλνιους, 5-6 Μαΐου 2017)
Στις 5-6 Μαΐου 2017 θα πραγµατοποιηθεί στην της Λιθουανίας πρωτεύουσα
της Λιθουανίας Βίλνιους η 13η ∆ιεθνής Έκθεση Οίνου “Vino Dienos”.
Σύµφωνα µε πληροφορίες της Ελληνικής Πρεσβείας στο Βίλνιους, η εν θέµατι
έκθεση είναι η µεγαλύτερη του είδους για την περιοχή της Βαλτικής και θεωρείται
«ιδανική πλατφόρµα ανάδειξης και προώθησης των ελληνικών εξαγωγών οίνου τόσο
στη Λιθουανία, όσο και στις υπόλοιπες Βαλτικές χώρες.»
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες,
καθώς και την αίτηση συµµετοχής στην ιστοσελίδα www.vynodienos.lt/en ή στην
Ελληνική Πρεσβεία στην Λιθουανία (gremb.vil@mfa.gr ). .
Πηγή: Πρεσβεία Βίλνιους, 6.3.2017
ΜΠΟΤΣΟΥΑΝΑ
- Προκήρυξη διαγωνισµού αδειοδότησης τυχερών παιγνίων (lotto) στην
Μποτσουάνα
Η κυβέρνηση της Μποτσουάνα έχει δροµολογήσει την προκήρυξη
διαγωνισµού για την παροχή άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων (lotto).
Για τα τεύχη δηµοπράτησης, καθώς και σχετικές πληροφορίες/διευκρινήσεις,
οι ενδιαφερόµενες ελληνικές επιχειρήσεις µπορούν να επικοινωνήσουν µε τον κ.
Σιούτα, επίτιµο πρόξενο της Ελλάδας στην Μποτσουάνα στην ακόλουθη διεύθυνση:
Plot 5570 Partila, Gaborone Botswana,
Τηλ. Κιν.: +267 76 762928
Email: sioutas_bw@yahoo.com .
Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Γιοχάνεσµπουργκ, 23.3.2017
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Ν. ΚΟΡΕΑ
- Περιορισµοί στις επιτρεπόµενες ενδείξεις στη συσκευασία. Απαγόρευση
αναγραφής της ένδειξης «Χωρίς Καφεΐνη» σε ελληνικά αφεψήµατα
Με νέο νόµο που ετέθη σε εφαρµογή από 1/1/2017, στην Κορέα επιβάλλονται
περιορισµοί στις ενδείξεις και πιστοποιήσεις που επιτρέπεται αναφέρονται στη
συσκευασία των εισαγόµενων τροφίµων.
Σύµφωνα µε την τη γνωστοποίηση στον ΠΟΕ (GTBT/N/KOR/682), η Κορέα
υποστήριξε ότι θα ρύθµιζε το καθεστώς συγκεκριµένων πιστοποιήσεων. Ακολούθως,
αναγνωρίστηκαν έξι είδη ενδείξεων, δηλαδή HACCP, ISO 22000, HALAL,
KOSHER, GMP και VEGAN, που επιτράπηκε να αναγράφονται στη συσκευασία,
υπό την προϋπόθεση ότι οι πιστοποιούντες οργανισµοί έχουν εγγραφεί και
αναγνωριστεί από το Κορεατικό Υπουργείο Ασφάλειας Τροφίµων και Φαρµάκων.
Στην πράξη δηµιουργείται ένας περιοριστικός κατάλογος, µε τον οποίο
αποκλείεται το σύνολο των ενδείξεων, π.χ. ενδείξεις στις συσκευασίες σχετικές µε
βραβεία, εγγυήσεις, διακρίσεις, ποιοτικοί χαρακτηρισµοί, κλπ.
Πρόβληµα δηµιουργείται και σε ελληνικά προϊόντα, όπως η φέτα. Μετά από
παρέµβαση της ΕΕ έγινε δεκτή η εξαίρεση των πιστοποιήσεων των Γεωγραφικών
Ενδείξεων. Όµως, αυτό δεν λύνει το θέµα καθώς σχεδόν όλα τα ποιοτικά προϊόντα
έχουν στη συσκευασία τους επιπλέον ενδείξεις όπως διάφορες πιστοποιήσεις,
βραβεύσεις, κλπ.
Ήδη δηµιουργήθηκε πρόβληµα ακόµη και για απλές χρήσιµες για τον
καταναλωτή πληροφορίες, π.χ. για τα ελληνικά φυτικά τσάγια, στα οποία δεν
επιτράπηκε να φέρουν την ένδειξη «Χωρίς Καφεΐνη», ούτε καν στην εσωτερική τους
συσκευασία. Να σηµειωθεί ότι η δηµιουργία ειδικής συσκευασίας για την Κορέα έχει
σοβαρή επιβάρυνση του κόστους.
Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Σεούλ , 10.3.2017
ΠΟΛΩΝΙΑ
- Νέο σύστηµα βαθµολόγησης υποψηφίων δηµοσίων διαγωνισµών έργων
οδοποιίας.
Οι πολωνικές αρχές ενέκριναν νέο σύστηµα βαθµολόγησης των υποψηφίων
στο πλαίσιο δηµόσιων διαγωνισµών για την ανάθεση έργων οδοποιίας. Με το νέο
σύστηµα, σε κάθε υποψήφιο θα δίνονται έως 60 βαθµοί (επί συνόλου 100) µε
κριτήριο την προσφερόµενη τιµή, έως 12 βαθµοί µε κριτήριο την προθεσµία
ολοκλήρωσης του έργου, έως 6 βαθµοί για την απασχόληση προσωπικού µε
κανονικές συµβάσεις εργασίας, έως 9 βαθµοί για τον τύπο του οδοστρώµατος και έως
5 βαθµοί µε κριτήριο τις περιβαλλοντικές παραµέτρους του έργου. Εν τω µεταξύ, το
Υπουργείο Ανάπτυξης γνωστοποίησε ότι κοινοτικές χρηµατοδοτήσεις ύψους 481 εκ.
Ζλότυ από κονδύλια της ΕΕ θα διοχετευτούν στην υλοποίηση έργων οδοποιίας σε
Κρακοβία, Gliwice, Bydgoszcz, Leszno και Tarnow. Τα έργα αφορούν εθνικές οδούς
εκτός του συστήµατος των Eιευρωπαϊκών Eικτύων Μεταφορών (TENVT). Οι
προγραµµατισµένες αναβαθµίσεις αναµένεται να µειώσουν τη συµφόρηση µέσω των
οικισµών και τις εκποµπές ρύπων. Περίπου 179 εκ. Ζλότυ θα διατεθούν για την
υλοποίηση έργων στην περιοχή της Κρακοβίας.
Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Βαρσοβίας, 1.3.2017
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- Σχεδιασµός κατασκευής αγωγού αερίου στη ΝΑ Πολωνία.
Η Gaz System, διαχειρίστρια του εθνικού συστήµατος µεταφοράς φυσικού
αερίου, σχεδιάζει την κατασκευή ενός αγωγού στη νοτιοανατολική Πολωνία, ο
οποίος θα είναι δυνατό να συνδεθεί µε τα συστήµατα αγωγών της Σλοβακίας και της
Ουκρανίας. Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στα 288 εκ. Ζλότυ και το µήκος
του αγωγού θα είναι περίπου 72 χλµ., από το Hermanowice έως τη Strachocina. Ο
αγωγός εντάσσεται στον ∆ιάδροµο Αερίου Βορρά-Νότου και θα είναι έτοιµος το
2019. Η ΕΕ (Ε.Π. Υποδοµών και Περιβάλλοντος) αναµένεται να συγχρηµατοδοτήσει
το έργο µε 110 εκ. Ζλότυ.
Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Βαρσοβίας, 1.3.2017
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
- Νόµος 150/2016 περί τροποποίησης της νοµοθεσίας εµπορίας τροφίµων
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κίνησε διαδικασία επί παραβάσει (infringement
procedures) κατά της Ρουµανίας για παραβίαση των κανόνων της ΕΕ και δη της
ελεύθερης κυκλοφορίας αγαθών, λόγω του Νόµου υπ’ αριθµ. 150/2016, ο οποίος
προβλέπει υποχρέωση των µεγάλων αλυσίδων λιανικής πώλησης (σουπερµάρκετ) να
αγοράζουν το 51% των τροφίµων και των αγροτικών προϊόντων από τοπικούς
παραγωγούς, ήτοι από την βραχεία αλυσίδα ανεφοδιασµού.
Επιπλέον, ο ίδιος νόµος προβλέπει την υποχρεωτική διενέργεια προωθητικών
ενεργειών για τα ρουµανικά προϊόντα, περιορίζοντας έτσι τις εµπορικές δράσεις των
σουπερµάρκετ, γεγονός που θίγει την αρχή της ελεύθερης εγκατάστασης. Με βάση
τους κανόνες της ΕΕ, τέτοιου είδους παραβιάσεις επιτρέπονται µόνο σε περίπτωση
που υπάρχει υπέρτερο δηµόσιο συµφέρον.
Σύµφωνα µε τις δηλώσεις εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η
Ρουµανία δεν προσκόµισε αποδεικτικά στοιχεία που να δικαιολογούν την λήψη των
εν λόγω µέτρων. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η Επιτροπή έχει κινήσει συναφείς
διαδικασίες και κατά της Ουγγαρίας, όπου έχει ψηφιστεί νόµος που προβλέπει ότι οι
αλυσίδες λιανικής υποχρεούνται να εφαρµόζουν το ίδιο
περιθώριο κέρδους στα εγχώρια και τα εισαγόµενα τρόφιµα και αγροτικά προϊόντα.
Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Βουκουρεστίου, 8 .3.2017
ΡΩΣΙΑ
- Αύξηση τέλους επί φορτηγών άνω των 12 τόνων για τη χρήση των
οµοσπονδιακών αυτοκινητοδρόµων
Με την Απόφαση της Ρωσικής Κυβέρνησης υπ’ αριθ. 120 από 31.01.2017,
αυξάνεται ο συντελεστής υπολογισµού του τέλους που επιβάλλεται στα βαρέα
οχήµατα άνω των 12 τόνων για τη χρήση των οµοσπονδιακών αυτοκινητοδρόµων.
Συγκεκριµένα, ο συντελεστής αυξάνεται από 0,41 που ήταν µέχρι τούδε σε 0,82.
Αυτό σηµαίνει ότι το ύψος του τέλους που ανερχόταν σε 1,53 ρούβλια ανά
χιλιόµετρο µέχρι τώρα, θα διαµορφωθεί σε 3,06 ρούβλια ανά χιλιόµετρο από τις 15
Απριλίου 2017, οπότε η απόφαση θα τεθεί σε ισχύ. Σύµφωνα µε την ιστοσελίδα της
Ρωσικής Κυβέρνησης, η αύξηση του τέλους θα συµβάλλει στην αύξηση των εσόδων
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του οµοσπονδιακού προϋπολογισµού που θα διατεθούν για την περαιτέρω ανάπτυξη
του δικτύου των οδικών αρτηριών σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
Το τέλος αυτό επιβλήθηκε στις 15 Νοεµβρίου 2015 από τη Ρωσική
Κυβέρνηση για την αντιστάθµιση των ζηµιών που προκλήθηκαν στους
οµοσπονδιακούς αυτοκινητόδροµους από φορτηγά µε µέγιστο επιτρεπόµενο βάρος
άνω των 12 τόνων. Ο υπολογισµός των διοδίων γίνεται από το ειδικό ηλεκτρονικό
σύστηµα «Πλάτων» (www.platon.ru ), µέσω του οποίου οι οδηγοί µπορούν να
εγγραφούν στο σύστηµα, να καταβάλουν το απαιτούµενο τέλος και να αποκτήσουν
τις κάρτες δροµολογίων ή την ειδική µονάδα που τοποθετείται επί του οχήµατος.
Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Μόσχας, 1 .3.2017
Σ. ΑΡΑΒΙΑ
- Σαουδαραβικός Οργανισµός για τον Έλεγχο των τροφίµων και φαρµάκων
(SFDA) – Εγγραφή εξαγωγικών ιχθυοτροφικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων
παραγωγής και εξαγωγής ιχθυηρών και άλλων προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας.
Σύµφωνα µε την νοµοθεσία της Σαουδικής Αραβίας όλες οι αλλοδαπές
επιχειρήσεις παραγωγής και εξαγωγής ιχθυηρών και άλλων προϊόντων
ιχθυοκαλλιέργειας, υποχρεούνται να εγγραφούν στον Σαουδαραβικό Οργανισµό,
αρµόδιο για τον έλεγχο των τροφίµων και φαρµάκων (Saudi Food and Drug
Authority – SFDA).
Η εγγραφή των αλλοδαπών επιχειρήσεων µπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά
στην σχετική ιστοσελίδα www.sfda.gov.sa/ar/food/eservices/Pages/FERS1.aspx .
Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Τζέντα, 7.3.2017
-Έναρξη εφαρµογής νέου δασµολογίου και εφαρµογή συστήµατος ΦΠΑ στη Σ.
Αραβία
Από τις αρχές Απριλίου 2017 ξεκινά η εφαρµογή νέου δασµολογίου για
διάφορες κατηγορίες προϊόντων, τα οποία εισάγονται στην Σαουδική Αραβία.
Όλες οι αλλαγές στους εισαγωγικούς δασµούς περιλαµβάνονται αναλυτικά,
στην νέα ανανεωµένη ιστοσελίδα των Σαουδαραβικών τελωνείων, η οποία
περιλαµβάνει
στοιχεία
και
στην
αγγλική
γλώσσα
www.customs.gov.sa/sites/sc/en/SCTariffs.
Επίσης, από τον Ιανουάριο του 2018 θα εφαρµοστεί σταδιακά και θα
ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2019 η πλήρης εφαρµογή του συστήµατος ΦΠΑ, µία
υποχρέωση που απορρέει για την Σ.Αραβία ως χώρα µέλος του Συµβουλίου
Συνεργασίας του Κόλπου. Το πρώτο σχέδιο του νέου θεσµικού πλαισίου για την
εφαρµογή του νέου συστήµατος φορολόγησης θα δοθεί στη δηµοσιότητα ως το τέλος
Απριλίου τ.έ.
Ο προβλεπόµενος ΦΠΑ θα επιβληθεί σε 95 είδη τροφίµων και άλλων
προϊόντων της διατροφικής αλυσίδας και θα εφαρµόζεται σε όλους τους ηµεδαπούς
και αλλοδαπούς πολίτες. Εξαιρούνται της επιβολής οι υπηρεσίες υγείας, εκπαίδευσης,
καθώς και όλες οι κοινωνικές υπηρεσίες.
Η εισαγωγή του νέου φόρου θεωρείται ιδιαίτερα σηµαντική µεταρρύθµιση
δεδοµένου ότι µέχρι σήµερα είτε υπήρχε ελάχιστη φορολογική επιβάρυνση, είτε δεν
υπήρχε καµία φορολόγηση στα εισοδήµατα φυσικών προσώπων.
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Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες
στο Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων της Τζέντα (ecocomjeddah@mfa.gr ).
Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Τζέντα, 15.3.2017
ΣΟΥΗ∆ΙΑ
- ∆ιαφήµιση δέκα ελληνικών νησιών στο σουηδικό portal ταξιδίων
Destination.se
Το σουηδικό portal ταξιδίων Destination.se, το οποίο παρέχει συλλογική
πληροφόρηση από εκατοντάδες σουηδικά ταξιδιωτικά πρακτορεία, παρουσιάζει, σε
άρθρο του 10 ελληνικά νησιά και τους λόγους που αξίζει να τα επισκεφτεί το
σουηδικό κοινό.
Συγκεκριµένα, εκθειάζει τη Ζάκυνθο, για τις παραλίες, την Κέρκυρα, ως
ιδανικό νησί για οικογένεια, τη ∆ήλο για την Ιστορία και τον Πολιτισµό, την Κρήτη,
ως γαστρονοµικό προορισµό, την Κεφαλονιά για το κρασί (Ροµπόλα, Μαυροδάφνη
και Μοσχάτο), την Άνδρο για τα µονοπάτια πεζοπορίας, τη Σύµη και τη Σαντορίνη
για την µοναδικότητα του τοπίου, τη Ρόδο, για τη νυχτερινή ζωή και τη Σκόπελο, ως
τόπο παροχής της καλύτερης διαµονής σε βίλες.
Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Στοκχόλµης, 7.3.2017
ΤΑΪΛΑΝ∆Η
-

∆ιεθνής Έκθεση «21st Thai International Travel Fair» (10-13/8/2017)
Στις 10-13 Αυγούστου 2017 διοργανώνεται στην Μπανγκόκ η 21η ∆ιεθνής
Τουριστική Έκθεση (21st Thai International Travel Fair), στο Queen Sirikit National
Convention Center (QSNCC). Η εν θέµατι τουριστική έκθεση είναι η µεγαλύτερη
στην περιοχή της ASEAN.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται
στην Ελληνική Πρεσβεία στην Μπανγκόκ (gremb.ban@mfa.gr ) ή στην ιστοσελίδα
www.ttaa.or.th .
Πηγή: Β5 ∆ιεύθυνση ΥΠΕΞ, 22.3.2017
-

Προκηρύξεις κατασκευής νέων γραµµών υπέργειου σιδηροδρόµου
(elevated monorail transit system) του Υπουργείου Μεταφορών της
Ταϊλάνδης
Το Υπουργείο Μεταφορών της Ταϊλάνδης έχει προκηρύξει την κατασκευή
δύο νέων γραµµών υπέργειου σιδηροδρόµου (elevated monorail transit system).
Η πρώτη µε την ονοµασία “Pink Line Project: Khae Rai – Min Buri Section”
περιλαµβάνει 30 σταθµούς µε συνολικό µήκος 34,5 χλµ.
Η δεύτερη µε την ονοµασία “Yellow Line Project: Lat Phrao – Samrong
Section” περιλαµβάνει 23 σταθµούς µε συνολικό µήκος 30,4 χλµ.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται
στην Ελληνική Πρεσβεία στην Μπανγκόκ (gremb.ban@mfa.gr, τηλ. 0066 266
70090).
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Η προθεσµία παραλαβής των τευχών δηµοπράτησης είναι η 12η Απριλίου
2017.
Πηγή: Πρεσβεία Μπανγκόκ, 29.3.2017

ΤΥΝΗΣΙΑ
- Νόµος περί επενδύσεων στην Τυνησία
Από τις αρχές του τρέχοντος έτους στην Τυνησία έχουν εφαρµογή οι διατάξεις
του νέου επενδυτικού νόµου ο οποίος ψηφίστηκε το φθινόπωρο του 2016 (Ν.
71/2016) και αντικατέστησε τον Ν. 93-120/1993.
Ο νέος νόµος στοχεύει στην βελτίωση του επενδυτικού κλίµατος και στην
προσέλκυση περισσότερων ξένων επενδύσεων µε κύρια µέσα την ελευθερία και την
προστασία των δικαιωµάτων του επενδυτή. Επίσης, αναδιοργανώνονται οι δοµές
διαχείρισης και προσέλκυσης επενδύσεων και θεσπίζονται νέα κίνητρα.
Το πλήρες κείµενο του νόµου βρίσκεται διαθέσιµο στην ιστοσελίδα
http://www.investintunisia.tn/En/home_46_33 .
Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Τύνιδας, 7.3.2017
- Κρατικές Προκηρύξεις Προµήθειας Φαρµάκων στην Τυνησία
Ο τυνησιακός κρατικός οργανισµός Pharmacie Centrale de Tunisie
(http://www.phct.com.tn) που εισάγει κατ΄ αποκλειστικότητα φάρµακα για τον τοµέα
της δηµόσιας υγείας από το εξωτερικό κατόπιν διεθνών διαγωνισµών, έχει προβεί σε
δύο προκηρύξεις υποβολής προσφορών για την προµήθεια φαρµακευτικών.
Συγκεκριµένα την υπ. Αρ. AOI I/2017 που αφορά σε φαρµακευτικά νοσοκοµειακής
χρήσης και την υπ. Αρ. AOI X/2017 που αφορά σε φαρµακευτικά γενικής χρήσης.
Όλα τα σχετικά έγγραφα µπορούν να αναζητηθούν στην ηλεκτρονική
διεύθυνση
http://www.phct.com.tn/index.php?option=com_fichier&view=appels&Itemid=62&la
ng=en
Η λήξη προθεσµίας υποβολής προσφορών επέρχεται την 12/4/2017 ώρα
11:00.
Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Τύνιδας, 10.3.2017
ΤΟΥΡΚΙΑ
- Συνεχίσθηκε τον Ιανουάριο η µείωση των τουριστικών αφίξεων. Σηµαντική
αύξηση αυτών από Ρωσία.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία του τουρκικού Υπουργείου Τουρισµού, ο αριθµός
των τουριστών που επισκέφθηκαν τη χώρα τον Ιανουάριο τ.ε. ανήλθε σε 1,1 εκατ. και
ήταν µειωµένος κατά 10% έναντι του Ιανουαρίου 2016.
Αξιοσηµείωτη είναι η ποσοστιαία αύξηση του τουριστικού ρεύµατος από τη
Ρωσία, η οποία ανήλθε σε 82%. Σύνολο αφίξεων από Ρωσία τον Ιανουάριο, 40 χιλ.
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(Σηµειώνεται ότι οι αφίξεις από Ρωσία το 2016 µειώθηκαν, λόγω των ρωσικών
κυρώσεων, σε 866 χιλ. από 3,6 εκατ. το 2015 ή ποσοστό 76,2% )
Οι αφίξεις από την Ευρώπη συνέχισαν την πτωτική τάση και η µείωση τον
Ιανουάριο ανήλθε σε 27%. ∆ιατήρηση αυτής της τάσης θα αντισταθµίσει (στο
σύνολο του έτους) τις οποιεσδήποτε θετικές επιπτώσεις της αύξησης των αφίξεων
από Ρωσία. Σηµειώνεται ότι ο αριθµός των ευρωπαίων τουριστών το 2016 , αν και
µειωµένος κατά 35% έναντι του 2015, υπερέβη τα 10 εκατ. (ποσοστό 40% του
συνόλου).
Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Άγκυρας, 3.3.2017
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