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1. Διμερές εμπόριο Ελλάδας – Ισπανίας προιόντων θαλάσσιας αλιείας και 

υδατοκαλλιέργειας 

Σύμφωνα με έρευνα του Γραφείου Ο.Ε.Υ Μαδρίτης για τον κλάδο της 

αλιείας και των ιχθυηρών στην Ισπανία, η τελευταία αποτελεί τον τρίτο 

μεγαλύτερο εισαγωγέα προιόντων θαλάσσιας αλιείας και υδατοκαλλιεργειών 

για την Ελλάδα, μετά την Τουρκία και τις Κάτω Χώρες.  

Όσον αφορά τις εξαγωγές της Ελλάδας, η ισπανική αγορά είναι o δεύτερος 

μεγαλύτερος σε αξία πελάτης μας, μετά την Ιταλία. Το εμπορικό ισοζύγιο σε 

αυτά τα προϊόντα είναι πλεονασματικό για την Ελλάδα επί σειρά ετών και για το 

2018 αυτό ανήλθε στα 41,19 εκ. ευρώ.  

Οι ελληνικές εξαγωγές στην ισπανική αγορά αφορούν κυρίως τα βρώσιμα 

και νωπά ψάρια, που αποτελούν το 73,24% της συνολικής αξίας των εξαγωγών.  

                                                                                                   Γραφείο ΟΕΥ στην Μαδρίτη 

 

2. Θετικές Εξελίξεις για την Τυνησιακή Οικονομία 

Σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα της Τυνησίας, τα συναλλαγματικά 

αποθέματα της χώρας παρουσίασαν αύξηση τον Ιούλιο, φθάνοντας στο ύψος 

των 16,3 δις δηναρίων και επαρκούν για εισαγωγές 91 ημερών.  

Η αύξηση αυτή αποδίδεται κυρίως στην αύξηση του τουρισμού στην 

Τυνησία καθώς και στην επίτευξη μιας εγχώριας συγκομιδής – ρεκόρ για τα 

δημητριακά. Η πλούσια εγχώρια παραγωγή προκαλεί μείωση της εισαγωγής 

δημητριακών και αντίστοιχα των μεγάλων δαπανών που επιφέρουν. 

Παράλληλα, εντός Ιουλίου τ.έ, η Τυνησία κατάφερε να συγκεντρώσει 700 

εκ. δολ. ΗΠΑ από την έξοδό της στις διεθνείς χρηματαγορές, ενώ στα μέσα 

Ιουνίου, στο πλαίσιο της πέμπτης αξιολόγησης του οικονομικού προγράμματος 
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της Τυνησίας, βάσει του δανείου – χρηματοδοτικού εργαλείου “Extended Fund 

Facility – EFF”, εγκρίθηκε εκταμίευση δόσης 245 εκ. δολαρίων στη χώρα. 

Γραφείο ΟΕΥ στην Τύνιδα 

 

 

3. Προκήρυξη διαγωνισμού για κατασκευή φωτοβολταικών σταθμών στη Βόρεια 

Μακεδονία 

Το Υπουργείο Οικονομίας της Βόρειας Μακεδονίας δημοσίευσε πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε διαγωνισμό κατασκευής 

φωτοβολταικών σταθμών, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 27 MW σε μη 

δημόσια γη ή σε δημόσια γη, για την οποία υφίσταται δικαίωμα χρήσης.  

Η προκήρυξη του διαγωνισμού περιλαμβάνει τέσσερα διακριτά μέρη (lots) 

και κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να υποβάλει μόνο μία προσφορά για κάθε ένα 

από αυτά. Η προθεσμία υποβολής προσφορών και των απαραίτητων 

συνοδευτικών εγγράφων ορίστηκε, η 30η Αυγούστου 2019. 

Γραφείο ΟΕΥ στα Σκόπια 

 

         

4. Διαγωνισμός ΔΕΦΑ για εγκαταστάσεις φυσιικού αερίου 

 Η Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ) ανακοίνωσε ότι η 

κοινοπραξία της China Petroleum Pipeline Engineering CO Ltd, της AKTOR S.A., 

της METRON S.A., της κινεζικής Hudong-Zhonghua Shipbuilding και της 

νορβηγικής Wilhelmsen Ship Management Ltd έχει καταταγεί πρώτη στην 

αξιολόγηση για την κατασκευή των υποδομών εισαγωγής Υγροποιημένου 

Φυσικού αερίου.   
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 Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η κοινοπραξία θα προσκληθεί σύντομα 

προκειμένου να οριστικοποιηθεί η σύμβαση για το έργο, η αξία του οποίου 

υπολογίζεται στο ποσό των 500 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ η ολοκλήρωσή του 

αναμένεται εντός του 2020. 

        Γραφείο ΟΕΥ Λευκωσίας  

 

    

5. Ελληνική συμμετοχή στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού της Σεούλ 

Η χώρα μας συμμετείχε με επιτυχία στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού της 

Σεούλ, KOTFA 2019, (14-17 Ιουνίου) με εθνικό περίπτερο του ΕΟΤ, το οποίο είχε 

πολύ αξιόλογη επσκεψιμότητα. Στο περίπτερο συμμετείχαν επίσης ως 

συνεκθέτες ταξιδιωτικά γραφεία, το Επιχειρηματικό και Ξενοδοχειακό 

Επιμελητήριο Λάρισας. Στο πλαίσιο της συνεργασίας του ΕΟΤ με το το Τμήμα 

Τουριστικών Επαγγελμάτων του Πανεπιστημίου Woosong, ο Έλληνας 

καθηγητής και επικεφαλής του Τμήματος, κ. Τοανόγλου, συνέδραμε την 

υποστήριξη της ελληνικής παρουσίας.  

        Γραφείο ΟΕΥ στη Σεούλ    

 

 

6. Εισαγωγές και εξαγωγές αγαθών της Ολλανδίας κατά το 2018 

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευεσε η Στατιστική Υπηρεσία της 

Ολλανδίας, κατά το 2018, οι συνολικές εξαγωγές της χώρας ανήλθαν σε 496 

δισ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 6,1% σε σχέση με το 2017, ενώ οι 

εισαγωγές ανήλθαν σε 441,6 δισ. ευρώ καταγράφοντας αύξηση κατά 8% σε 

σχέση με το 2017. 
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Σημειώνεται ότι η Ελλάδα κατέχει την 63η θέση στην κατάταξη των 

χωρών όσον αφορά τους προμηθευτές της Ολλανδίας, και την 37η θέση όσον 

αφορά τους πελάτες της χώρας. 

       Γραφείο ΟΕΥ στη Χάγη 

 

 

7. Διμερές εμπόριο Ελλάδας- Ιράκ την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2019 

Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, κατά την περίοδο 

Ιανουαρίου-Μαΐου 2019 οι ελληνικές εξαγωγές στο Ιράκ κατέγραψαν μείωση 

12,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο 2018 και οι αντίστοιχες εισαγωγές 

αποτελούμενες σχεδόν αποκλειστικά από πετρελαιοειδή αυξήθηκαν κατά 32,5%. 

Σημειώνεται ότι για την ίδια περίοδο, το Ιράκ ήταν ο κύριος προμηθευτής της 

Ελλάδας σε πετρελαιοειδή, ακολουθούμενο από τη Ρωσία.  

                 Γραφείο ΟΕΥ στο Ερμπίλ 

 

    

                           

8. Επιχορηγήσεις ύψους 179 εκατ. Ευρώ από την εε στη Σερβία 

Η Σερβία άνοιξε το κεφάλαιο 9 στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την 

Ευρωπαϊκή Ένωση και ταυτόχρονα υπέγραψε σύμβαση για προενταξιακά 

κονδύλια ύψους 179 εκατ. Ευρώ. Το ποσό θα επενδυθεί για την προστασία 

του περιβάλλοντος, επενδύσεις σε νέο εξοπλισμό και καινοτομίες, καθώς και 

για τη στέγαση ευπαθών ομάδων, όπως οι πρόσφυγες. 

      Γραφείο ΟΕΥ στο Βελιγράδι 


