
 

 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Β8 Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Γ Ν Ο Υ Σ   Π Ρ Α Τ Τ Ε » 

 Δελτίο Επιχειρηματικών Πληροφοριών 

 

 

 

 

 

 

 

Ν ο έ μ β ρ ι ο ς  - Δ ε κ έ μ β ρ ι ο ς  2 0 2 0 

 

 

 
 

 

 

 

Σύνταξη / Επεξεργασία: 

Σοφία Ζαχαρή, Γραμματέας ΟΕΥ Γ ΄  



2 

 

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α 

 

 

  Έρευνες Αγοράς Γραφείου ΟΕΥ Μονάχου 
 

 

 

 

 

 Προοπτικές λιανικού εμπορίου στην Κύπρο 
 

 

 

 

 

 Μεταρρύθμιση ΗΑΕ υπέρ εξ ολοκλήρου ιδιοκτησίας εταιρειών από αλλοδαπούς 
 

 

 

 

 

 

 Εξελίξεις στην αγορά εναλλακτικών τροφίμων στο Ηνωμένο Βασίλειο 
 

 

 

 

   

Δημόσιες συμβάσεις, κρατικές προμήθειες και νεοφυείς επιχειρήσεις στη Βαυαρία 
 

 

 

 

 

  Προώθηση ελληνικών οίνων στη Βραζιλία 

 

 

 

 

  Ενημερωτικός Οδηγός για την Συμφωνία CETA 

 

 

 

 

 

 

Ενημέρωση επιχειρήσεων επί των διαδικασιών που θα εφαρμοσθούν στο εμπόριο 

με το Ηνωμένο Βασίλειο μετά την 1η Ιανουαρίου 2021 

 



3 

 

Έρευνες Αγοράς Γραφείου ΟΕΥ Μονάχου 

 

 

Στην διαδικτυακή πύλη AGORA έχουν αναρτηθεί, μεταξύ άλλων, κλαδικές μελέτες 

του Γραφείου ΟΕΥ Μονάχου, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν τον τελευταίο δίμηνο 

διάστημα. 

Ενδεικτικά αναφέρονται η Έρευνα για την αγορά φαρμάκου στην Γερμανία αλλά 

και ειδικότερα για τη Φαρμακοβιομηχανία στη Βαυαρία, η Έρευνα για την αγορά μαρμάρου 

στη Γερμανία καθώς και η Έρευνα που αφορά τον κατασκευαστικό τομέα . 

Οι εν λόγω μελέτες είναι διαθέσιμες εδώ. 

Γραφείο ΟΕΥ Μονάχου 

      

  Προοπτικές λιανικού εμπορίου στην Κύπρο 

 

Πραγματοποιήθηκε διαδικτυακό συνέδριο για τις προοπτικές του λιανικού 

εμπορίου ειδών ευρείας κατανάλωσης στην Κύπρο, στο οποίο συμμετείχαν εκπρόσωποι 

των σημαντικότερων τοπικών αλυσίδων διανομής. Κατά την διάρκεια του συνεδρίου 

συζητήθηκε η επίσπευση των εξελίξεων στις συνήθειες των Κυπρίων καταναλωτών λόγω 

της τρέχουσας πανδημίας, η οποία υπό κανονικές συνθήκες θα σημειωνόταν εντός της 

ερχόμενης δεκαετίας.  

Κύρια χαρακτηριστικά της νέας καταναλωτικής συμπεριφοράς των Κυπρίων 

υπήρξαν η  άνοδος των αγορών αγροδιατροφικών προϊόντων και εν γένει προϊόντων που 

γίνονται αντιληπτά ως επωφελή για την υγεία (π.χ προϊόντα χωρίς γλουτένη ή προϊόντα με 

λιγότερη ζάχαρη και αλάτι) αλλά και ειδών διατροφής που διατηρούνται περισσότερο 

χρόνο (κυρίως κατεψυγμένα), οι αυξημένες απαιτήσεις ποιότητας και ασφάλειας, η 

διεύρυνση του ηλεκτρονικού εμπορίου (οι διαδικτυακές αγορές ειδών ευρείας κατανάλωσης 

εμφάνισαν αύξηση 40%) και η πραγματοποίηση οργανωμένων προμηθειών.  

Κατά τους ομιλητές, μάλιστα, αναμένεται ότι οι ανωτέρω τάσεις θα ενταθούν, 

ανεξάρτητα πλέον από τις υγειονομικές συνθήκες, λόγω μείωσης του διαθέσιμου 

εισοδήματος και συρρίκνωσης του κυπριακού ΑΕΠ (θα αγγίξει το 8%) που οδηγούν στην 

πρόβλεψη  ότι η κυπριακή οικονομία δεν θα επανέλθει στα επίπεδα του 2019 πριν την 

πάροδο τριετίας.  

Γραφείο ΟΕΥ Λευκωσίας 

 

https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/73260
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/72916
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/72917
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/72917
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/72912
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/office/824
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 Μεταρρύθμιση ΗΑΕ υπέρ εξ ολοκλήρου ιδιοκτησίας εταιρειών από αλλοδαπούς 

 

Στις 23 Νοεμβρίου τ.έ, εκδόθηκε Προεδρικό Διάταγμα που επισφραγίζει την 

μεταρρύθμιση των ΗΑΕ υπέρ δυνατότητος εξ ολοκλήρου ιδιοκτησίας αλλοδαπών επί 

εμιρατινών εταιρειών. Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, το εν λόγω Διάταγμα εισάγει 

σημαντικές τροποποιήσεις στον Ομοσπονδιακό Νόμο 2/2015 περί Εμπορικών 

Επιχειρήσεων, καταργώντας την υποχρέωση πλειοψηφικής (51%) συμμετοχής Εμιρατινού 

εταίρου και επιτρέποντας την εξ ολοκλήρου ιδιοκτησία αλλοδαπών επί εταιρειών 

εγκατεστημένων σε έδαφος ΗΑΕ (onshore).  

To Διάταγμα, που τέθηκε σε εφαρμογή την 1/12/2020, προβλέπει επίσης διατάξεις 

για την απελευθέρωση του καθεστώτος λειτουργίας εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και 

μετοχικών εταιρειών που αφορούν δυνατότητα διάθεσης έως 70% του μετοχικού κεφαλαίου 

μέσω Αρχικής Δημόσιας Προσφοράς (έναντι 30% έως σήμερα) κ.ά.  

Πρόκειται για θεμελιώδη θεσμική μεταβολή, η οποία αποτελεί πρόσθετο βήμα σε 

μία σειρά προσπαθειών των ΗΑΕ για την ενίσχυση της ελκυστικότητας του επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος και την αποφυγή φυγής κεφαλαίων αλλά και πληθυσμού.  

Υπενθυμίζεται ότι δυνατότητα αποκλειστικής ιδιοκτησίας εταιρειών από 

αλλοδαπούς, προβλέπεται σε 13 τομείς, μεταξύ των οποίων σε: ΑΠΕ, γεωργία, μεταποίηση, 

μεταφορές, ξενοδοχεία, εστίαση, logistics, πληροφορική & επικοινωνία, κατασκευές κ.ά, ενώ 

εξαιρούνται του πεδίου εφαρμογής της μεταρρύθμισης οι τομείς υδρογονανθράκων, 

τραπεζικής, υπηρεσιών δημόσιας ωφέλειας, οδικών και αεροπορικών μεταφορών, 

τηλεπικοινωνιών κ.λπ. 

 

Γραφείο ΟΕΥ Ντουμπάι 

 

 

 Εξελίξεις στην αγορά εναλλακτικών τροφίμων στο Ηνωμένο Βασίλειο 

 

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία για την αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου, ο 

κλάδος εναλλακτικών τροφίμων και ειδικά των υποκατάστατων γαλακτοκομικών και 

κρέατος καταγράφει σημαντική άνοδο πωλήσεων.  

Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική μελέτη του κλαδικού περιοδικού The Grocer, τα 

εναλλακτικά των γαλακτοκομικών προϊόντα επωφελήθηκαν από το έντονο καταναλωτικό 
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ενδιαφέρον για είδη φυτικής προέλευσης, ενώ οι περισσότεροι επιμέρους τομείς αυξήθηκαν 

σχεδόν στο 20%. Τα προϊόντα με βάση τη βρώμη κυριάρχησαν, διπλασιάζοντας τις 

πωλήσεις τους σε σχέση με το παρελθόν έτος, ενώ τα προϊόντα από σόγια και ινδοκάρυδο 

διατήρησαν τα μερίδια αγοράς. Όσον αφορά τον τομέα εναλλακτικών προϊόντων κρέατος, 

τα οποία διατίθενται ήδη ευρέως με ιδιωτική ετικέτα, αυτός συνεχίζει δυναμική άνοδο, με τις 

πωλήσεις να αυξάνονται 18,3% σε ετήσια βάση. Η μόνη κατηγορία που εμφάνισε 

υποχώρηση ήταν τα έτοιμα γεύματα, καθώς λόγω πανδημίας, οι καταναλωτές προτιμούν 

την παρασκευή γευμάτων στο σπίτι. Σημειώνεται ότι τα supermarkets δημιούργησαν δικές 

τους σειρές εναλλακτικών προϊόντων με ιδιωτική ετικέτα, πλην όμως τη μεγαλύτερη άνοδο 

εμφανίζουν τα επώνυμα προϊόντα.  

Η αναζήτηση και ανάπτυξη νέων και πρωτοποριακών συστατικών, παρέχει 

δυνατότητα διαφοροποίησης σε ένα κλάδο όπου οι καταναλωτές αναζητούν νέες 

γευστικές εμπειρίες. Σύμφωνα με την έρευνα,  επισημαίνεται εν προκειμένω, ότι έχει 

παρατηρηθεί ενδιαφέρον για προϊόντα από φάβα, ηλίανθο, παλαιές ποικιλίες 

δημητριακών, ρεβίθια, κινόα, αμάρανθο, λούπινο. Παράλληλα, σειρά ερευνών διεξάγεται 

για την παρασκευή πρωτεΐνης από ζύμωση, η οποία χρησιμοποιείται σε φυτοφαγικά 

τρόφιμα.   

 

Γραφείο ΟΕΥ Λονδίνου 

 

   

Δημόσιες συμβάσεις, κρατικές προμήθειες και νεοφυείς επιχειρήσεις στη Βαυαρία 

 

Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονομίας, Ενέργειας και Γεωργίας, η βαυαρική 

κυβέρνηση προτίθεται να αναλάβει πρωτοβουλίες, προκειμένου να καταστήσει ευχερέστερη 

την συμμετοχή startups επιχειρήσεων σε κρατικές προμήθειες και δημόσιες συμβάσεις 

κρατικών, περιφερειακών και τοπικών φορέων και υπηρεσιών.  

Ήδη με το ισχύον καθεστώς κρατικών προμηθειών και δημοσίων συμβάσεων, οι 

επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε μειοδοτικό διαγωνισμό ή σε ανάθεση 

παροχής υπηρεσιών, οφείλουν να προσκομίσουν πιστοποιητικά και έγγραφα τα οποία 

αφορούν στη διάρκεια ζωής της επιχείρησης, τον κύκλο εργασιών των τελευταίων τριών 

ετών, τον αριθμό υπαλλήλων και την φερεγγυότητα της εταιρείας. 

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αυτής, ο σύνδεσμος εταιρειών ITC Bitcom, ο 

οποίος διαθέτει 1800 μέλη, ζήτησε την αναπροσαρμογή των διαδικασιών ανάθεσης 
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δημοσίων συμβάσεων και οι προτάσεις του περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την 

συνεργασία κρατικών φορέων και επιχειρήσεων για προώθηση καινοτόμων προϊόντων και 

υπηρεσιών, πρόβλεψη ρήτρας υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθιέρωση 

πιστοποιητικού ποιότητας, σεμινάρια για αναθέσεις δημοσίων συμβάσεων κ.ά.  

Στόχος της βαυαρικής κυβέρνησης είναι η ευαισθητοποίηση των διευθύνσεως 

προμηθειών όλων των κρατικών φορέων και το πρώτο βήμα για την υλοποίησή του έγινε 

με την πρόσφατη συνάντηση εκπροσώπων πολλών δημοσίων φορέων με νεοφυείς 

επιχειρήσεις για την καταγραφή εμποδίων πρόσβασης σε κρατικές προμήθειες.  

 

Γραφείο ΟΕΥ Μονάχου 

 

  Προώθηση ελληνικών οίνων στη Βραζιλία 

 

Σε μία προσπάθεια προώθησης των ελληνικών οίνων στη Βραζιλία, την 9 

Νοεμβρίου 2020, ο Προϊστάμενος του Γραφείου ΟΕΥ Αγίου Παύλου πραγματοποίησε 

συνάντηση με τον Βραζιλιάνο κ. Jorge Lucki, διεθνή κριτή οίνων, μεγαλύτερο 

δημοσιογράφο και ειδήμονα περί οίνων στη χώρα. Κατά την διάρκεια της συναντήσεως, 

διερευνήθηκαν τρόποι προώθησης των ελληνικών οίνων στη Βραζιλία, όπως 

πραγματοποίηση ειδική ραδιοφωνικής εκπομπή αφιερωμένη στους ελληνικούς οίνους 

στον βραζιλιάνικο ραδιοφωνικό σταθμό όπου ο εν λόγω δημοσιογράφος διατηρεί 

εκπομπή, τοποθέτηση σχετικών άρθρων σε εξειδικευμένα περιοδικά και εφημερίδες, 

οινογνωσίες, διοργάνωση επίσκεψης του κ. Lucki σε κορυφαία ελληνικά οινοποιεία κ.ά. 

Στο πλαίσιο αυτό και ως αποτέλεσμα της προαναφερθείσης συνάντησης, ο 

βραζιλιάνος δημοσιογράφος πραγματοποίησε 4 εκπομπές, το διάστημα 1–7 Δεκεμβρίου 

2020, στο βραζιλιάνικο ραδιοφωνικό σταθμό “CBN Radio” σχετικά με τους ελληνικούς 

οίνους, την ιστορία τους, τις ελληνικές διασημότερες ποικιλίες, τα σημαντικότερα ελληνικά 

οινοποιεία κ.ά.  

Σύμφωνα με το Γραφείο ΟΕΥ Αγίου Παύλου, ο αντίκτυπος από τις εκπομπές 

υπήρξε θετικότατος για τους εισαγόμενους ελληνικούς οίνους στη Βραζιλία, συμβάλλοντας 

τόσο στην συναφή επιμόρφωση/ενημέρωση του βραζιλιάνικου κοινού, όσο και στην 

περαιτέρω προώθηση αυτών στην βραζιλιάνικη αγορά, ενώ προγραμματίζονται νέες 

αντίστοιχες δράσεις για την προώθηση των ελληνικών οίνων στη βραζιλιάνικη αγορά.  

 

Γραφείο ΟΕΥ Αγίου Παύλου 
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  Ενημερωτικός Οδηγός για την Συμφωνία CETA 

 

Το Γραφείο ΟΕΥ Οττάβας συνέταξε ενημερωτικό οδηγό για τη Συνολική Οικονομική 

και Εμπορική Συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και του Καναδά (CETA). Ο εν λόγω Οδηγός έχει 

αναρτηθεί στην διαδικτυακή πύλη AGORA, στην ιστοσελίδα του Γραφείου εδώ.  

 

Γραφείο ΟΕΥ Οττάβας 

 

 

 

Ενημέρωση επιχειρήσεων επί των διαδικασιών που θα εφαρμοσθούν στο εμπόριο 

με το Ηνωμένο Βασίλειο μετά την 1η Ιανουαρίου 2021 

 

Το Γραφείο ΟΕΥ Λονδίνου έχει αναρτήσει στη διαδικτυακή πύλη AGORA σειρά 

κειμένων που αφορούν αλλαγές που επέρχονται, μετά την 1η Ιανουαρίου 2021, σε 

βρετανικές διαδικασίες, κανονισμούς  και προϋποθέσεις για εισαγωγές, εξαγωγές, 

κυκλοφορία και διακίνηση προϊόντων μεταξύ Ε. Ε. και Ηνωμένου Βασιλείου, τα οποία 

ανανεώνονται σύμφωνα με τις εξελίξεις. 

Η σχετική πληροφόρηση   μπορεί να ανευρεθεί εδώ. 

 

         Γραφείο ΟΕΥ Λονδίνου 

 

 

 

 

https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/73202
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/office/834

