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Κλάδος τροφίμων / ποτών
1.

Άρθρο για τον ελληνικό οινοτουρισμού στο ιαπωνικό περιοδικό Agora
Στο τεύχος Μαρτίου 2018 του ιαπωνικού περιοδικού Agora, το οποίο εκδίδεται από την

ιαπωνική αεροπορική εταιρεία JAL σε τριμηνιαία βάση, δημοσιεύτηκε 8σέλιδο αφιέρωμα για
τον αμπελώνα της Κρήτης και τους κρητικού οίνους.
Το άρθρο έχει συνταχθεί από την κα Yasuyuki Ukita, η οποία επισκέφθηκε την Κρήτη
μαζί με έναν φωτογράφο τον Ιούνιο του 2017, στο πλαίσιο ευρύτερης επίσκεψης στην
Ελλάδα 10μελούς ομάδας εκπροσώπων του ιαπωνικού γαστρονομικού τύπου, την οποία
συντόνισε το Γραφείο ΟΕΥ στο Τόκυο. Οι δαπάνες του συνόλου της αποστολής καλύφθηκαν
από το Enterprise Greece. Το επί μέρους πρόγραμμα της κας Ukita στην Κρήτη οργανώθηκε
με τη συνεργασία του Δικτύου Οινοποιών Κρήτης, καθώς κύριος σκοπός ήταν η παρουσίαση
του κρητικού αμπελώνα και μέσω αυτού της κρητικής γαστρονομίας και του κρητικού
τρόπου ζωής.
Γραφείο ΟΕΥ Τόκυο

2.

Προώθηση του ελληνικού οίνου στη Σουηδία

Ο Σουηδός οινογνώστης Carl Jan Granqvist προέβη σε διθυραμβική παρουσίαση των
κρασιών της Πελοποννήσου και ιδιαίτερα των ποικιλιών Αγιωργίτικο Νεμέας και
Μοσχοφίλερο Μαντινείας, στην εβδομαδιαία ραδιοφωνική εκπομπή οινογευσιγνωσίας, την
οποία παρουσιάζει κάθε Πέμπτη από το 4ο πρόγραμμα Ρ4, στις 11 το πρωί. Από τις
εμφιαλώσεις των δύο ποικιλιών, που κυκλοφορούν στη σουηδική αγορά, ξεχώρισε, δύο
κρασιά του Γιώργου Σκούρα, το Μοσχοφίλερο 2016 και το Αγιωργίτικο Nemea St George 2014.
Σημειώνεται ότι, ο κ. Carl Jan Granqvist είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στη Σουηδία, με
μεγάλη επιρροή στο χώρο τόσο της τέχνης όσο και της υψηλής γαστρονομίας, διδάκτωρ
φιλοσοφίας και επισκέπτης καθηγητής στο παν/μιο του Σταβάνγκερ της Νορβηγίας, ενώ
παράλληλα είναι μέλος Δ.Σ σε σουηδικές και διεθνείς ακαδημίες και ομίλους, παρουσιαστής
εκπομπών στην τηλεόραση και το ραδιόφωνο, συγγραφέας βιβλίων, εστιάτορας και
εισαγωγέας κρασιών κ.ά.
Γραφείο Τύπου Στοκχόλμης
Γραφείο ΟΕΥ Στοκχόλμης
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Ενεργειακά
Κατασκευή νέας γραμμής ρεύματος υψηλής τάσης μεταξύ Βουλγαρίας &Ελλάδας

3.

Ανακοινώθηκε, στις 12.3, από τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης
Δημοσίων Έργων, κ. Valentin Yorev, αναλυτικό αναπτυξιακό σχέδιο για την κατασκευή νέας
γραμμής ρεύματος υψηλής τάσης μεταξύ Βουλγαρίας και Ελλάδας.
Η γραμμή, τάσης 400kW και μήκους 152 χλμ., θα συνδέσει τους σταθμούς Maritza East
στη ΝΑ Βουλγαρία και Νέα Σάντα στο Κιλκίς ενώ σχεδιάζεται να περάσει από τους δήμους
Συμεόνοβγκραντ, Χάσκοβο, Χαρμανλι, Μομτσίλγκραντ και Κίρκοβο.
Το έργο αποτελεί μέρος του διαδρόμου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας Βορρά –
Νότου και έχει προσδιοριστεί από τις βουλγαρικές αρχές ως εθνικό έργο προτεραιότητας.
Αναμένεται να ενισχύσει τις δυνατότητες μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην περιφέρεια
και να βελτιώσει την ασφάλεια της διμερούς ανταλλαγής ηλεκτρικής ενέργειας Ελλάδας –
Βουλγαρίας.
Γραφείο ΟΕΥ Σόφιας

4.

Πρόγραμμα «Εξοικονομώ- Αναβαθμίζω τις Κατοικίες» στην Κύπρο
Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού της Κύπρου δημοσίευσε την 2η

πρόσκληση ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Αναβαθμίζω τις Κατοικίες», συνολικού
προϋπολογισμού 8 εκ. ευρώ, το οποίο αποσκοπεί στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατοικιών.
Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν σε υπηρεσίες ειδικού εμπειρογνώμονα, τοποθέτηση θερμομόνωσης
με την αντικατάσταση κουφωμάτων και λεβητών, την εγκατάσταση συστημάτων σκίασης καθώς και
αυτόνομων

συστημάτων

θέρμανσης

–ψύξης.

Το

Πρόγραμμα

προβλέπει

μέγιστο

ποσό

χρηματοδότησης 25.000 ευρώ για τις μονοκατοικίες και 20.000 ευρώ για τα διαμερίσματα. Το ποσό της
επιδότησης για τις επιλέξιμες δαπάνες ανέρχεται σε 50% και σε 75% για τους δικαιούχους που
ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες

πληθυσμού. Το Γραφείο ΟΕΥ Λευκωσίας σημειώνει ότι η

1η

πρόσκληση ενδιαφέροντος του εν λόγω σχεδίου, συνολικού προϋπολογισμού 6 εκ. ευρώ, η οποία
έληξε τον Φεβρουάριο του 2016, είχε μεγάλη απήχηση συγκεντρώνοντας πάνω από 1.100 αιτήσεις.
Γραφείο ΟΕΥ Λευκωσίας
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Κοινοτικά Προγράμματα
5.

Χαμηλή Απορροφητικότητα κοινοτικών κονδυλίων στη Ρουμανία – Ευκαιρίες για
ελληνικές συμβουλευτικές εταιρείες

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,
Δημόσιας Διοίκησης και Ευρωπαϊκών Πόρων της Ρουμανίας, η συνολική απορρόφηση
κοινοτικών κονδυλίων σε επιχειρησιακά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ για
την περίοδο 2014-2020 ήταν 10,07% στις αρχές Μαρτίου, ποσοστό αυξημένο σε σχέση με τον
Ιανουάριο, που ήταν περίπου 5,47%, παραμένει, ωστόσο, αρκετά χαμηλό.
Οι κύριοι λόγοι χαμηλής απορροφητικότητας εντοπίζονται κυρίως στην έλλειψη
κατάλληλου προσωπικού στις διαχειριστικές αρχές, στη δυστοκία προκήρυξης των
διαγωνισμών και σε δυσχέρειες αναζήτησής τους στην ιστοσελίδα των διαγωνισμών elicitatie.ro, στην έλλειψη εμπειρίας και τεχνικής κατάρτισης των ρουμανικών γραφείων
παροχής υπηρεσιών για την υποβολή καλών φακέλων, στην αδυναμία του πληροφορικού
συστήματος για υποδοχή φακέλων ηλεκτρονικώς, σε δυσκολίες που υπάρχουν στην
ανεύρεση πόρων για την εθνική συγχρηματοδότηση κ.λ.π
Ως εκ τούτου υπάρχει προοπτική ευρύτερης δραστηριοποίησης στη Ρουμανία για
ελληνικά γραφεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών με τεχνογνωσία στην προετοιμασία
και υποβολή φακέλων προς χρηματοδότηση από κοινοτικά προγράμματα.
Γραφείο ΟΕΥ Βουκουρεστίου

Βραβεύσεις
6.

Βράβευση ελληνικής εταιρείας στον 2ο Διεθνή Διαγωνισμό Εκλεκτών Νερών
Πραγματοποιήθηκε στις 20 Μαρτίου τρ.έ., στο Παρίσι, τελετή απονομής βραβείων στις

νικήτριες επιχειρήσεις που συμμετείχαν στο 2ο Διεθνή Διαγωνισμό Εκλεκτών Νερών του
Οργανισμού Αξιολόγησης των αγροτικών προϊόντων AVPA (Agence pour la Valorisation des
Produits Agricoles).
Στο διαγωνισμό συμμετείχαν συνολικά 75 μάρκες νερών που προέρχονται από 19
διαφορετικές χώρες. Τα βραβεία απονεμήθηκαν σε έξι συνολικά κατηγορίες, 3 για τα μη
αεριούχα νερά και 3 για τα αεριούχα.
Η ελληνική εταιρεία παραγωγής και εμφιάλωσης νερών ΑΘΩΣ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ ΑΕ.
με έδρα τη Χαλκιδική, κέρδισε το χρυσό βραβείο στην κατηγορία μη αεριούχων νερών « Νερά
με χαρακτήρα». Σημειώνουμε ότι το ίδιο βραβείο είχε κερδίσει η εταιρεία και πέρυσι κατά
την πρώτη διοργάνωση του σχετικού διαγωνισμού.
Γραφείο ΟΕΥ Παρισίων
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Κατασκευαστικός κλάδος
7.

Ο κατασκευαστικός κλάδος στη Σαουδική Αραβία
Η εγχώρια Σαουδαραβική αγορά στο κατασκευαστικό-τεχνικό κλάδο παρουσιάζει

σημάδια σταδιακής ανάκαμψης μετά από μία μακρά περίοδο ύφεσης, χάριν της οικονομικής
πολιτικής που ακολούθησε η σαουδαραβική κυβέρνηση την τελευταία διετία 2016-2017.
Η συνεχής αύξηση του πληθυσμού και η σταδιακή επέκταση των αστικών κέντρων
αυξάνουν τις ανάγκες, κυρίως στους τομείς των κατασκευών και των μεταφορών.
Συγκεκριμένα ως προς τον αστικό κατασκευαστικό τομέα παρουσιάζονται ευκαιρίες
κατασκευής

νοσοκομείων,

μεγάλων

εμπορικών

κέντρων,

συγκροτημάτων

όπου

συνδυάζονται κατοικίες και εμπορικά κέντρα, κτιρίων θρησκευτικής λατρείας, σχολείων και
κέντρων ψυχαγωγίας. Στον τομέα των μεταφορών, η πλειοψηφία των έργων αφορούν στην
πραγματοποίηση επενδύσεων στο υπάρχον σιδηροδρομικό δίκτυο, ενώ ταυτόχρονα
πραγματοποιούνται έργα εκσυγχρονισμού του οδικού δικτύου, επέκτασης διεθνών
αεροδρομίων και λιμενικών εγκαταστάσεων.
Γραφείο ΟΕΥ Τζέντας

Εμπόδια πρόσβασης σε ξένες αγορές
8.

Εξαπάτηση εταιρειών από την «EU Business Register» στην Ολλανδία
Σύμφωνα με έρευνα του Γραφείου ΟΕΥ Χάγης και κατόπιν ερωτημάτων ελληνικών

επιχειρήσεων, διαπιστώθηκε ότι η εταιρεία EU Business Register αποστέλλει παραπλανητικά
μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε επιχειρήσεις με σκοπό δήθεν τη δωρεάν εγγραφή
σε ένα μητρώο επιχειρήσεων. Ωστόσο, η εγγραφή αφορά τριετή συνδρομή με ετήσιο τέλος
995 ευρώ και αυτόματη ανανέωση αν ο συνδρομητής δεν ακυρώσει εγκαίρως τη συνδρομή.
Η εν λόγω εταιρεία χρησιμοποιεί τη συγκεκριμένη επωνυμία με σκοπό να
δημιουργήσει σύγχυση με το Ευρωπαϊκό Μητρώο Επιχειρήσεων( European Business Register –
http://www.ebr.org ) ενώ δεν είναι εγγεγραμμένη στο ολλανδικό Εμπορικό Επιμελητήριο.
Γραφείο ΟΕΥ Χάγης

Τουρισμός
9.

Προώθηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος στην αγορά της Γεωργίας
Σύμφωνα με παράγοντες του τουριστικού κλάδου, φαίνεται να δημιουργούνται νέες

ευκαιρίες προώθησης του ελληνικού τουριστικού προϊόντος κυρίως στις κατηγορίες του
τουρισμού πολυτελείας και στα προϊόντα «tailor made», λόγω της ύπαρξης ανωτέρων
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εισοδηματικών κατηγοριών Γεωργιανών πολιτών και της κατάργησης των θεωρήσεων
βραχείας εισόδου για τους Γεωργιανούς πολίτες.
Πρεσβεία Τιφλίδας

Ημέρες Πληροφόρησης Επιχειρηματιών
10. Διοργάνωση 1ης Θεματικής Ημερίδας Πληροφόρησης Επιχειρηματιών για αγορές
ελαιολάδου & γαλακτοκομικών προϊόντων (κτίριο ΕΒΕΑ, Μεγάλη Τρίτη, 03.04.2018)
Το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών σε συνεργασία με το Υπουργείο
Εξωτερικών, διοργανώνουν την 1η Θεματική Ημερίδα Πληροφόρησης Επιχειρηματιών για το
ελαιόλαδο και τα γαλακτοκομικά την Τρίτη, 3 Απριλίου, στο κτίριο του ΕΒΕΑ.
Θα παρουσιαστούν, οι αγορές ελαιολάδου και γαλακτοκομικών προϊόντων του
Καναδά από την κα Αρετή Σκαφιδάκη-Σταματοπούλου, Σύμβουλο ΟΕΥ Α΄, της Σαουδικής
Αραβίας από τον κ. Θεόδωρο Ξυπολιά, Σύμβουλο ΟΕΥ Α΄, της Ουγγαρίας από τον κ. Γεώργιο
Τοσούνη, Σύμβουλο ΟΕΥ Α΄ και του Βελγίου, από τον κ. Αναστάσιο Παπαθωμά, Σύμβουλο
ΟΕΥ Α΄.
Εναρκτήριους χαιρετισμούς θα απευθύνουν ο κ. Σταύρος Γεωργάκης, Μέλος Δ.Σ. και
Υπεύθυνος Γ.Ε.Μ.Η.& Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων του ΕΒΕΑ και ο κ. Ιωάννης Μπράχος,
Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων & Αναπτυξιακής Συνεργασίας,
Υπουργείο Εξωτερικών. Στο πρώτο μέρος της Ημερίδας θα παρουσιαστούν οι αγορές
ελαιολάδου και γαλακτοκομικών προϊόντων στις εν λόγω χώρες, ενώ στο δεύτερο μέρος της
εκδήλωσης θα ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση με τη μορφή ερωτήσεων-απαντήσεων (Q&A).
Μετά το πέρας της συζήτησης προβλέπεται χρόνος για δικτύωση (networking).
Δελτίο Συμμετοχής διαθέσιμο στο κάτωθι link:
https://docs.google.com/forms/d/1qyFvbKqBVP9z5JVDf61mrtVUxaLDLC8rYSBxRD4u7_0/viewfo
rm?edit_requested=true
Τηλ. Επικοινωνίας: 210 3382342, 210 3382466 Τμήμα Διεθνών Σχέσεων του ΕΒΕΑ.
Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών
Β8 Διεύθυνση ΥΠΕΞ

