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1. Δράση προώθησης ελληνικών τροφίμων “EatlikeaGreek” σε αλυσίδα 

καταστημάτων “Fairway”, σε Πολιτείες των Η.Π.Α 

Σο διάστημα 27 επτεμβρίου – 17 Οκτωβρίου τ.έ, έλαβε χώρα η δράση 

προώθησης ελληνικών τροφίμων “EatlikeaGreek”, σε όλα τα 

υποκαταστήματατης εγνωσμένου κύρους αλυσίδας supermarkets “Fairway”,στις 

Πολιτείες της Νέας Τόρκης, της Νέας Τερσέης και του Κονέκτικατ.  

κοπός της προσπάθειας αυτής, στην οποία συμμετείχαν 15 ελληνικά (και 5 

κυπριακά) προϊόντα υψηλής ποιότητας και άρτιας αισθητικής παρουσίασης, είναι 

η στοχευμένη παρουσίασή τους στο ευρύ καταναλωτικό κοινό. 

Η δράση οργανώθηκε από την εταιρεία συμβούλων εξαγωγών “OliveRoots” 

και έτυχε έμπρακτης υποστήριξης από το Γραφείο ΟΕΤ Νέας Τόρκης, ενώ 

ενισχύθηκε και από κρατικούς, αυτοδιοικητικούς και ιδιωτικούς φορείς σε Ελλάδα 

και Κύπρο. 

Γραφείο ΟΕΤ στη Νέα Τόρκη 

2. Ισχυρή ελληνική επιχειρηματική παρουσία στη Βόρεια Μακεδονία  

Σο Κέντρο Ευρωπαϊκών Επιχειρήσεων κοπίων εξέδωσε τον κατάλογο των 

διακοσίων μεγαλύτερων επιχειρήσεων στη Βόρεια Μακεδονία για το 2018, στον 

οποίο περιλαμβάνονται επιχειρήσεις ελληνικών ή μεικτών συμφερόντων. 

Ειδικότερα, στη 2η θέση, ως προς τον κύκλο εργασιών, κατατάσσεται η 

“ΟΚΣΑ” (ομίλου ΕΛΠΕ), ως ο μεγαλύτερος μακράν προμηθευτής καυσίμων στη 

χώρα. Έπονται στην 28η, 29η και 30η θέση αντίστοιχα, η “EDS”, πάροχος 

ηλεκτρικής ενέργειας (ΔΕΗ), η “VeropoulosDooel” και η “DojranSteel” (ομίλου 

ΙΔΕΝΟΡ), κ.ά. Όσον αφορά στην κερδοφορία, στην υψηλότερη θέση και 8η θέση 

στη γενική κατάταξη, κατατάσσεται η “MermerenKombinat” και ακολουθούν –

μεταξύ άλλων- οι: “USJE”, “PivaraSkopje” και “Veopoulos” στην 11η, 12η και 19η 

θέση, αντίστοιχα. 

 

Γραφείο ΟΕΤ στα κόπια 
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 3. Το χονδρικό εμπόριο στην Ολλανδία 

 

Η τατιστική Τπηρεσία της Ολλανδίας δημοσίευσε μελέτη, η οποία διερευνά τις 

τάσεις διεθνοποίησης της ολλανδικής οικονομίας σε σχέση με το χονδρικό 

εμπόριο. Σο 2017, το ολλανδικό χονδρικό εμπόριο δημιούργησε πάνω από 40 δις 

ευρώ προστιθέμενης αξίας λόγω των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών, που 

αντιστοιχεί στο 16,5% των συνολικών εσόδων από εξαγωγές στην χώρα. 

Περαιτέρω, στους άλλους μη μεταποιητικούς τομείς, η συμβολή του 

χονδρικού εμπορίου, που υλοποιείται συχνά και μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου, 

εκδηλώνεται κυρίως στις εξαγωγές υπηρεσιών. 

Γραφείο ΟΕΤ στη Χάγη 

4.Διεθνής Έκθεση BAKUBUILD 2019 (Μπακού, 22-25.10.2019) 

Ολοκληρώθηκε στις 25 Οκτωβρίου τ.έ, η 25η Έκθεση Κατασκευών και 

Δομικών Τλικών BAKUBUILD 2019, η οποία, μαζί με την Έκθεση Θέρμανσης, 

Κλιματισμού, Τδροδότησης, Σεχνολογίας, Περιβάλλοντος και Ανανεώσιμων 

Πηγών Ενέργειας και την Έκθεση υστημάτων Ασφαλείας, συναπαρτίζουν την 

επονομαζόμενη “AZERBAIJANCONSTRUCTIONEXHIBITION”.  

Τπενθυμίζεται ότι τα ελληνικά δομικά προϊόντα κατέχουν παραδοσιακά μία 

από τις πρώτες θέσεις, στις εξαγωγές αγαθών προς το Αζερμπαϊτζάν, καίτοι η 

δυσμενής –μετά τις δύο υποτιμήσεις του τοπικού νομίσματος ΑΖΝ- συγκυρία, έχει 

περιορίσει το μερίδιο αγοράς στα ιδιωτικά έργα μικρού μεγέθους (πολυτελείς 

κατοικίες). 

Γραφείο ΟΕΤ στο Μπακού 

5. Παρουσίαση σχεδίου BERLIN στο Πανεπιστήμιο Κύπρου 

Παρουσιάσθηκε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, το ερευνητικό σχέδιο «Οικονομικά 

αποδοτική αναμόρφωση δημοσίων κτηρίων σε έξυπνα και ανθεκτικά νανοδίκτυα 

με χρήση αποθήκευσης», BERLIN, που χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό 

Πρόγραμμα ENICBCMed 2014-2020. το έργο συμμετέχουν Πανεπιστήμια, 

περιφερειακοί και επιχειρηματικοί φορείς της Κύπρου, της Ελλάδας, της Ιταλίας και 

του Ισραήλ. 
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Με το εν λόγω σχέδιο αναδεικνύεται η ανάγκη τόσον ενσωμάτωσης των ΑΠΕ 

στην οικονομία όσον και εκπαίδευσης της κοινωνίας στην χρήση τους, δεδομένης 

της επικείμενης αναβάθμισης σχολικών και πανεπιστημιακών κτηρίων στις ως 

άνω συμμετέχουσες χώρες. Παράλληλα προσδοκάται η προσέλκυση ιδιωτικού 

επενδυτικού ενδιαφέροντος για τα τεχνικά εργαλεία. 

Γραφείο ΟΕΤ στη Λευκωσία 

6. Έρευνα για τον φόρο εταιρειών στην Ολλανδία 

ύμφωνα με έρευνα της τατιστικής Τπηρεσίας της Ολλανδίας, ο 

πραγματικός φορολογικός συντελεστής (το ποσοστό που πράγματι 

καταβάλλεται αφού ληφθούν υπόψη οι φορολογικές ελαφρύνσεις) για τις 

μεγάλες επιχειρήσεις (περίοδος 2006-2017) μειώθηκε από 22,9% το 2008 σε 17,1% 

το 2017, παρόλο που ο θεσπισμένος φόρος δεν έχει αλλάξει (25%).  

Με την εν λόγω έρευνα, διαπιστώθηκε ότι όσο μεγαλύτερη είναι η εταιρεία, 

τόσο χαμηλότερη η φορολογική πίεση. Οι εταιρείες με περιουσιακά στοιχεία  40 – 

100 εκ. ευρώ, κατέβαλαν κατά μέσο όρο 20,6% φόρο εταιρειών το 2017, ενώ οι 

εταιρείες αξίας άνω των 500 εκ. ευρώ κατέβαλαν 16,2%.  

ημειώνεται πάντως ότι σύμφωνα με το Τπουργείο Οικονομικών της χώρας, 

τα στοιχεία της έρευνας θα πρέπει να ερμηνεύονται με προσοχή καθώς η 

τατιστική Τπηρεσία βασίζεται σε λογαριασμούς που αναφέρουν οι εταιρείες. 

Περαιτέρω, οι ειδικοί σε θέματα φορολογίας της Deloitte πιστεύουν ότι ο 

υπολογισμός της πραγματικής φορολογικής επιβάρυνσης δεν θα έπρεπε να 

εξετάζει μόνο τις εταιρείες που έχουν πραγματοποιήσει κέρδη, αλλά και τις 

εταιρείες που έχουν υποστεί ζημίες, προς εξάλειψη οποιασδήποτε διαφοράς 

μεταξύ πραγματικών και θεσπισμένων φορολογικών συντελεστών. 

Γραφείο ΟΕΤ στη Χάγη 

7. Εκδήλωση για Έλληνες επιχειρηματίες στο Δήμο Μονάχου 

Σο Γραφείο ΟΕΤ Μονάχου διοργάνωσε στις 29 Οκτωβρίου τ.έ, σε συνεργασία 

με τη Διεύθυνση Οικονομίας και Εργασίας και το υμβούλιο Αλλοδαπών του 

Δήμου Μονάχου, εκδήλωση ενημέρωσης, προβολής και δικτύωσης για τους 

Έλληνες επιχειρηματίες στο Μόναχο. 
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την εκδήλωση συμμετείχαν 125 Έλληνες επιχειρηματίες από όλους τους 

κλάδους, εκπρόσωποι εταιρειών ελληνικών συμφερόντων που εδρεύουν στη 

Βαυαρία, ανώτερα στελέχη βαυαρικών επιχειρήσεων καθώς και επιλεγμένοι 

επιστήμονες και ελεύθεροι επαγγελματίες, που θεωρούνται καταξιωμένοι στην 

επιχειρηματική κοινότητα. 

τόχος της εκδήλωσης, η οποία κρίθηκε απόλυτα επιτυχημένη από τους 

συμμετέχοντες, ήταν η ανάπτυξη διαύλων συνεργασίας και αμφίδρομης 

επικοινωνίας με τους Έλληνες επιχειρηματίες του Μονάχου, η προβολή της χώρας 

μας και η αποτελεσματική δικτύωση του ομογενειακού επιχειρηματικού δυναμικού.  

Γραφείο ΟΕΤ στο Μόναχο 

8.Εκτίμηση αποτελεσμάτων ρωσικής πολιτικής υποκατάστασης 

εισαγωγών στον αγροδιατροφικό τομέα 

ύμφωνα με την Coface, με τη ρωσική πολιτική υποκατάσταση των 

εισαγωγών από το 2014, η Ρωσία πέτυχε υψηλό βαθμό αυτάρκειας στον 

αγροδιατροφικό τομέα και κυρίως σε σιτηρά, κρέας, ζάχαρη και γάλα, 

καταβάλλοντας ως τίμημα τη μεγάλη αύξηση τιμών για τον καταναλωτή.  

τον τομέα δραστηριοποιούνται περίπου 400 μεγάλες αγροδιατροφικές 

μονάδες, οι οποίες απολαμβάνουν την στήριξη που προσφέρει η ισχύουσα 

νομοθεσία και έχουν καταφέρει να βελτιώσουν την κερδοφορία τους. Εντούτοις, 

εξακολουθούν να εξαρτώνται από τις εισαγωγές αναγκαίου και σύγχρονου 

εξοπλισμού σπόρων από το εξωτερικό. Επιπλέον, παρατηρείται το φαινόμενο 

αντικατάστασης προμηθευτών για προϊόντα που δεν μπορούν να παραχθούν 

για κλιματικούς λόγους εντός Ρωσίας. 

ημειώνεται ότι οι συνολικές ρωσικές εισαγωγές τροφίμων μειώθηκαν από 

13% το 2012 σε 11,4% το 2018 επί συνόλου εισαγωγών, καταδεικνύοντας το 

σχετικά μικρό αντίκτυπο των ληφθέντων μέτρων. 

Γραφείο ΟΕΤ στη Μόσχα 

9. Διαδικτυακή πύλη ανακοίνωσης δημοσίων συμβάσεων στον Καναδά 

Βάσει της υμφωνίας CETA, η ΕΕ τηρεί διαδικτυακή πύλη ανακοίνωσης 

δημοσίων συμβάσεων TenderElectronicDailySystem (TEDS), μέσω της οποίας 
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παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα πρόσβασης σε δημόσιους 

διαγωνισμούς, που διεξάγουν τα κράτη μέλη.  

Εντούτοις, από καναδικής πλευράς δεν υφίσταται ακόμη ενιαίο ηλεκτρονικό 

σημείο πρόσβασης (SinglePointofAccess-SPA) δημοσίευσης ενός ενοποιημένου 

καταλόγου προκηρύξεων συμβάσεων κρατικών προμηθειών. Επί του παρόντος, 

οι ευρωπαϊκές εταιρείες μπορούν να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα 

https://buyandsell.gc.ca, όπου αναρτώνται οι προκηρύξεις διαγωνισμών 

δημοσίων συμβάσεων που αφορούν μόνον στην Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση. Ως 

προς τους διαγωνισμούς σε επίπεδο Επαρχιών (Provinces), Ομοσπονδιακών 

Εδαφών (Territoires) και μεγάλων Δήμων, αντίστοιχος ιστότοπος είναι: 

https://www.cfta-alec.ca/doing-business . 

ημειώνεται ότι κάθε Επαρχία/Ομοσπονδιακό Έδαφος δύναται να εξαιρέσει 

κάποιους τομείς από τη διαδικασία των δημοσίων προμηθειών, είτε για λόγους 

υγείας είτε προστασίας της εγχώριας βιομηχανίας. 

Γραφείο ΟΕΤ στην Οττάβα 

 

https://buyandsell.gc.ca/
https://www.cfta-alec.ca/doing-business

