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Κλάδος τροφίμων 

1.  Διοργάνωση ελληνικής ημερίδας για τον τομέα της γεωργίας, των τροφίμων - 

ποτών και των συναφών δικτύων διανομής στο Βουκουρέστι  

 

Το Ελληνο-Ρουμανικό Διμερές Εμπορικό Επιμελητήριο, διοργανώνει σε συνεργασία με 

το Enterprise Greece, υπό την αιγίδα της Πρεσβείας και με την υποστήριξη του Γραφείου ΟΕΥ 

αυτής, ημερίδα με τίτλο "Hellenic Forum on Agriculture, Food & Beverages and related 

channels of distribution", στις 22 Νοεμβρίου 2017. Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί σε αίθουσα 

του κεντρικού ξενοδοχείου Radisson Blu και θα περιλαμβάνει θεματικά πάνελ που θα 

διεξαχθούν κατά την διάρκεια της ημέρας (10:00 - 18:00).  

Στην εν λόγω ημερίδα θα συμμετάσχουν ελληνικών συμφερόντων εταιρείες που 

δραστηριοποιούνται στους συγκεκριμένους τομείς στη Ρουμανία, εκπρόσωποι ρουμανικών 

φορέων, στελέχη ρουμανικών εισαγωγικών εταιρειών, διανομείς τροφίμων και ποτών, 

logistics κ.α., ενώ η χρηματοδότηση του θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου μέσω χορηγιών. 

 Παράλληλα το Enterprise Greece έχει αναλάβει τη διοργάνωση επιχειρηματικών 

συναντήσεων B2B στο πλαίσιο της εν λόγω ημερίδας.  

Σύμφωνα με το Γραφείο ΟΕΥ Βουκουρεστίου, υπάρχουν δυνατότητες περαιτέρω 

ανάπτυξης των εξαγωγών ελληνικών προϊόντων και ιδιαιτέρως των τροφίμων, όπως 

διαφαίνεται και από την αξιόλογη αύξηση των ελληνικών εξαγωγών στην Ρουμανία, κατά 

5% το 2016. Επιπλέον, η μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα, από 24% σε 9% που ισχύει από 

1/6/2015, συνέβαλε στην αύξηση των εισαγωγών τροφίμων στην χώρα, καθώς εκτιμάται ότι 

το 60% περίπου των τροφίμων που κυκλοφορούν στην ρουμανική αγορά είναι εισαγόμενα. 

Γραφείο ΟΕΥ Βουκουρεστίου  
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2.  Συγκριτική ανάλυση τιμών προϊόντων τροφίμων και έρευνα καταναλωτικής 

συμπεριφοράς στις γερμανικές υπεραγορές 

 

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα καταναλωτικής συμπεριφοράς, που διενεργήθηκε το 

3ο τρίμηνο του 2017 στις 7 μεγαλύτερες αλυσίδες υπεραγορών και εκπτωτικών σούπερ-

μάρκετ στη Γερμανία από την έγκυρη διαδικτυακή υπηρεσία vergleich.org, η οποία ειδικεύεται 

στη συγκριτική αξιολόγηση προϊόντων και υπηρεσιών, διαπιστώνεται ότι: 

- Το 65% των Γερμανών λαμβάνει υπ΄ όψιν κατά κύριο λόγο την τιμή και δευτερευόντως την 

διατροφική αξία ή τα συστατικά, κατά την αγορά προϊόντων τροφίμων στο σούπερ-μάρκετ.  

- Οι πωλήσεις προϊόντων «ιδιωτικής ετικέτας» αποτελούν το 41% περίπου του συνολικού 

κύκλου εργασιών του κλάδου τροφίμων στην γερμανική αγορά. 

-Όσον αφορά τα προϊόντα private label, την χαμηλότερη τιμή σε ένα ενδεικτικό «καλάθι» 

διατροφικών προϊόντων από 38 διαφορετικές κατηγορίες προσφέρει η εκπτωτική αλυσίδα 

Lidl, ενώ την ακριβότερη η αλυσίδα Real.  

-Αντιστοίχως, όσον αφορά τα επώνυμα προϊόντα, το ίδιο ενδεικτικό «καλάθι» των 38 

διατροφικών προϊόντων προσφέρεται φθηνότερα στην αλυσίδα Kaufland και ακριβότερα 

από τα καταστήματα της αλυσίδας EDEKA 

-Τα καταστήματα τροφίμων Lidl προσφέρουν τα φθηνότερα φρούτα και λαχανικά, ενώ η 

αλυσίδα Real τα ακριβότερα (κατά 88,6% ακριβότερα έναντι των Lidl). 

Γραφείο ΟΕΥ Βερολίνου   

3. Κατάργηση δασμών σε εισαγωγές κατεψυγμένου χοιρινού κρέατος από κυβέρνηση 

της  πΓΔΜ 

 

Σύμφωνα με την Ένωση Εμπορικών Επιμελητηρίων της πΓΔΜ, η κυβέρνηση της 

χώρας πρόκειται να προβεί σε κατάργηση των δασμών στις εισαγωγές κατεψυγμένου 

χοιρινού κρέατος από την 1η Οκτωβρίου τ.έ.  

Η απόφαση κατάργησης των συγκεκριμένων δασμών, οι οποίοι ανέρχονται σε 19%, 

25% και 36%, ανάλογα με την κατηγορία του εισαγόμενου χοιρινού κρέατος, ελήφθη 

κατόπιν σχετικού αιτήματος των εταιρειών επεξεργασίας κρέατος και παραγωγής 
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κρεατοσκευασμάτων της πΓΔΜ. Σύμφωνα με δηλώσεις εκπροσώπων του εν λόγω κλάδου, οι 

εγχώριες ποσότητες χοιρινού κρέατος δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες της 

παραγωγής, με αποτέλεσμα αρκετές μονάδες να υπολειτουργούν. Οι εισαγόμενες 

ποσότητες χοιρινού κρέατος δε θα διοχετευτούν στην αγορά αλλά θα απορροφηθούν από τις 

μονάδες επεξεργασίας κρέατος της χώρας. 

Η εφαρμογή της εν λόγω απόφασης αναμένεται να οδηγήσει σε αύξηση της εγχώριας 

παραγωγής και των εξαγωγών προϊόντων κρέατος κατά 30% και 10% αντιστοίχως εντός 

τρέχοντος έτους. Σήμερα, η εγχώρια παραγωγή προϊόντων κρέατος καλύπτει το 65% της 

σχετικής αγοράς. 

Γραφείο ΟΕΥ Σκοπίων  

Κατασκευαστικός τομέας 

4.  Προγράμματα ανοικοδόμησης στο Ιράκ 

 

Σύμφωνα με δηλώσεις εμπειρογνωμόνων της Παγκόσμιας Τράπεζας, το συνολικό 

κόστος ανοικοδόμησης των κατεστραμμένων υποδομών των ιρακινών πόλεων που 

απελευθερώθηκαν πρόσφατα, πρόκειται να ανέλθει σε 100 δισ. δολ.  

Εκφράζεται η εκτίμηση ότι το 2018, το Ιράκ θα είναι η πρώτη χώρα στον κόσμο με τα 

περισσότερα προγράμματα ανοικοδόμησης και ανασυγκρότησης, γεγονός που αναμένεται 

να προσελκύσει μεγάλες κατασκευαστικές επιχειρήσεις. Αυτό θα έχει επίσης ως 

αποτέλεσμα τη δημιουργία πολυάριθμων θέσεων εργασίας, με προφανείς ευνοϊκές 

συνέπειες για τους πολίτες της χώρας.  

Οι εργασίες ανοικοδόμησης και αποκατάστασης όλων των περιοχών που είχαν 

πληγεί από τον πόλεμο θα διαρκέσουν τουλάχιστον 10 χρόνια και αναμένεται να 

ολοκληρωθούν μέχρι το 2028. Η Διεθνής Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και την 

Ανάπτυξη (IBRD) έχει αναφέρει ότι, θα συμμετάσχει εκτενώς στην ανασυγκρότηση των 

πόλεων του Ιράκ. Για το λόγο αυτό, η ιρακινή κυβέρνηση έχει ήδη ξεκινήσει 

διαπραγματεύσεις με την εν λόγω τράπεζα, από τον περασμένο Μάιο, σχετικά με την 

έναρξη του προγράμματος ανοικοδόμησης.  
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Συνολικά, έχουν εντοπιστεί 151 μεγάλα έργα σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ 

προτεραιότητα θα δοθεί σε πολλά οδικά έργα και στη βελτίωση των υποδομών πολλών 

κρατικών υπηρεσιών και δημοσίων εταιρειών κοινής ωφέλειας.  

Σε αρκετές περιπτώσεις, οι κρατικές υποδομές είναι σε εξαιρετικά κακή κατάσταση ή 

εντελώς κατεστραμμένες που σημαίνει ότι θα πρέπει να δημιουργηθούν νέα έργα. 

Γραφείο ΟΕΥ Ερμπίλ 

 

Προκηρύξεις διεθνών διαγωνισμών 

5. Ιστοσελίδες με προκηρύξεις διαγωνισμών στη Σλοβακία 

 

Οι ηλεκτρονικοί σύνδεσμοι ιστοσελίδων που περιλαμβάνουν προκηρύξεις στους 

τομείς των δημοσίων έργων στη Σλοβακία είναι οι ακόλουθοι: 

http://www.cwctenders.com/construction_tenders_slovakia.htm (Civil Works And Construction 

Tenders) 

http://www.electricaltenders.com/search.php?total=122&off=10&inc=y&competition=&region_na

me%5B%5D=SK&day=&mon=&year=&notice_type_new%5B%5D=1,2,3,7,10,11,16,9,4,8,5&sector=

19 (Ενέργεια Energy, Power & Electrical Tenders) 

http://www.medicaltenders.com/medical_tenders_slovakia.htm (Ιατρικός Εξοπλισμός Medical 

Tenders Slovakia) 

http://www.ittenders.com/information_technology_slovakia.htm (Πληροφορική Information 

Technology (IT) Tenders) 

Τέλος, όλες οι τρέχουσες προκηρύξεις διεθνών διαγωνισμών στη Σλοβακία, στην αγγλική 

γλώσσα, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα http://www.globaltenders.com/tenders-

slovakia.htm 

Πρεσβεία Μπρατισλάβας 

 

 

 

http://www.cwctenders.com/construction_tenders_slovakia.htm
http://www.electricaltenders.com/search.php?total=122&off=10&inc=y&competition=&region_name%5B%5D=SK&day=&mon=&year=&notice_type_new%5B%5D=1,2,3,7,10,11,16,9,4,8,5&sector=19
http://www.electricaltenders.com/search.php?total=122&off=10&inc=y&competition=&region_name%5B%5D=SK&day=&mon=&year=&notice_type_new%5B%5D=1,2,3,7,10,11,16,9,4,8,5&sector=19
http://www.electricaltenders.com/search.php?total=122&off=10&inc=y&competition=&region_name%5B%5D=SK&day=&mon=&year=&notice_type_new%5B%5D=1,2,3,7,10,11,16,9,4,8,5&sector=19
http://www.medicaltenders.com/medical_tenders_slovakia.htm
http://www.ittenders.com/information_technology_slovakia.htm
http://www.ittenders.com/information_technology_slovakia.htm
http://www.globaltenders.com/tenders-slovakia.htm
http://www.globaltenders.com/tenders-slovakia.htm


7 

 

Διεθνείς Οικονομικές Εξελίξεις 
 

6. Προσωρινή εφαρμογή της Συνολικής Οικονομικής και Εμπορικής Συμφωνίας Ε.Ε.-

Καναδά (CETA) 

 

Ξεκίνησε, στις 21 Σεπτεμβρίου 2017, η προσωρινή εφαρμογή της Συνολικής 

Οικονομικής και Εμπορικής Συμφωνίας Ε.Ε.-Καναδά(CETA). Η Συμφωνία CETA αποτελεί 

Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών που έχει ως στόχο την προώθηση του εμπορίου και της 

οικονομικής συνεργασίας Ε.Ε.-Καναδά και αναμένεται να επιφέρει πολλαπλά σημαντικά 

οφέλη για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και να προωθήσει τις επενδύσεις εκατέρωθεν, 

ισχυροποιώντας τις εμπορικές ροές δύο εκ των μεγαλύτερων και σημαντικότερων 

παγκόσμιων οικονομικών περιοχών. 

Μεταξύ των συνεπειών από την εφαρμογή της  CETA συμπεριλαμβάνονται η 

εξάλειψη εισαγωγικών δασμών για το 98 % των συνολικών προϊόντων (δασμολογικές 

κλάσεις) και για το 90,9% των αγροτικών προϊόντων που η Ε.Ε. εξάγει στον Καναδά, η 

αύξηση των εισαγωγικών ποσοτικών ποσοστώσεων (π.χ. στα τυροκομικά προϊόντα), η 

καλύτερη πρόσβαση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στους δημόσιους διαγωνισμούς του 

Καναδά και η απλοποίηση των εξαγωγικών διαδικασιών. 

 Οι εξαγωγές ελληνικών προϊόντων στο Καναδά αναμένεται, λόγω CETA, να 

ενισχυθούν λόγω της αύξηση των εισαγωγικών ποσοστώσεων των τυροκομικών προϊόντων, 

της εξάλειψης εισαγωγικών δασμών και γραφειοκρατικών εμποδίων για τα κρασιά και τα 

οινοπνευματώδη ποτά ενώ πολλά ελληνικά προϊόντα θα βρίσκονται στο κατάλογο ΠΓΕ 

(Προστατευόμενων Γεωγραφικών Ενδείξεων) 

Γραφείο ΟΕΥ Τορόντο 
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Διμερείς Οικονομικές Σχέσεις 

7.  12η Μικτή Διυπουργική Επιτροπή Ελλάδος – Κίνας (Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 2017) – 

Συστάσεις για το ζήτημα καταχρηστικής κατοχύρωσης σημάτων στην Κίνα 

 

Συνήλθε στην Αθήνα, στις 20 Σεπτεμβρίου, η 12η Μικτή Διυπουργική Επιτροπή 

Ελλάδος – Κίνας, στην οποία συμπροέδρευσαν από ελληνικής πλευράς ο Αναπληρωτής 

Υπουργός κ. Γ. Κατρούγκαλος και από κινεζικής πλευράς η Υφυπουργός Εμπορίου κα Gao 

Yan.  

Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν ήταν και η καταχρηστική κατοχύρωση του 

σήματος APIVITA στην Κίνα. Με αφορμή την APIVITA, η κα Gao Yan δήλωσε ότι ο μόνος 

τρόπος για να αποφευχθούν πλήρως παρόμοια φαινόμενα είναι οι ελληνικές επιχειρήσεις 

να εξασφαλίζουν, πριν την είσοδό τους στην κινεζική αγορά, την κατοχύρωσή των σημάτων 

τους, ενώπιον της αρμόδιας κινεζικής αρχής.  

Β5 Δ/νση ΥΠΕΞ 

8.  Παρουσίαση κ. ΑΝΥΠΕΞ στο Σύνδεσμο Γαλλικών Επιχειρήσεων (Medef 

International ) με θέμα την πορεία της ελληνικής οικονομίας  

 

Την Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε παρουσίαση από τον κ. ΑΝΥΠΕΞ στο 

«Συμβούλιο των επικεφαλής των επιχειρήσεων Γαλλίας – Ελλάδας» του Συνδέσμου 

Γαλλικών Επιχειρήσεων (Medef International) με θέμα την πορεία της ελληνικής οικονομίας. 

Στην εν λόγω παρουσίαση συμμετείχαν κάποιες από τις σημαντικότερες γαλλικές 

επιχειρήσεις ( ADIT, Air Liquide, Alstom, Alumil France SAS, Credit Agricole Corporate and 

Investment Bank, DV Conseil, EUROCORP, Karagounis  & Partners LMT Avocats, OT – Morpho 

RATP Development, Rotchild, Saur, SETEC International, SUEZ, Thales, Total, UP, Valorem kai 

VINCI) καθώς και ΜΜΕ. 

Γραφείο ΟΕΥ Παρισίων 
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Επιχειρηματικά σχέδια 

9.  Υλοποίηση επιχειρηματικού σχεδίου πώλησης ελληνικών προϊόντων σε 

αδασμολόγητες ζώνες στο Ιράν 

 

Σύμφωνα με το Γραφείο ΟΕΥ Τεχεράνης, έχει εκπονηθεί επιχειρηματικό σχέδιο για τη 

δημιουργία 24 και πλέον αδασμολόγητων σημείων, εντός των οποίων θα λειτουργούν 

σούπερ-μάρκετ, ενώ θα υπάρχει δυνατότητα τελειοποίησης προϊόντων, τα οποία ακολούθως 

θα μπορούν να πωλούνται αδασμολογήτως εντός και εκτός των ζωνών πώλησης.   

Παράλληλα, σε αυτές τις αποκλειστικά χωροθετημένες περιοχές θα λειτουργήσουν 

τερματικοί σταθμοί για την επεξεργασία και πώληση προϊόντων πετρελαίου και φυσικού 

αερίου, εκθεσιακοί χώροι και λοιπές υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρηματικών δράσεων. 

Το έργο έχει αναλάβει να το υλοποιήσει η εταιρεία Resinetemad AFZ Co. την οποία 

συνέστησαν οι εταιρείες: Kaspian Samane Pardaz AFZ Co., Parsian Tobacco AFZ Co., 

Resinetemad AFZ Co., PuyaTebElica Co., Medicair Co. (ελληνικών συμφερόντων), Gresinimex 

S.A. (ελληνικών συμφερόντων), P.A. More Investment Ltd. και Resinimex General Trading LLC 

(ελληνικών συμφερόντων).  

Το εγχείρημα υλοποίησης της επιχειρηματικής πρωτοβουλίας «Kaspian Production & 

Export Services Border Outlets-KPESBO» , στο μήκος των συνοριογραμμών του Ιράν, 

εμφανίζεται εξαιρετικά ελπιδοφόρο, καθώς, για πρώτη φορά, θα δημιουργηθούν 

αδασμολόγητες περιοχές που θα παρέχουν υπηρεσίες λιανικής, εξασφαλίζοντας την άμεση 

δυνατότητα πρόσβασης σε αλλοδαπές επιχειρήσεις που μπορούν να οργανώσουν την 

προώθηση των προϊόντων τους με τόσο συγκεκριμένο και λυσιτελές τρόπο για την τελική 

τους πρόσβαση στην τοπική και περιφερειακή αγορά του Ιράν. 

Γραφείο ΟΕΥ Τεχεράνης 
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Γενικές Πληροφορίες 

10. Στοιχεία για τους Έλληνες εργαζόμενους στο Ηνωμένο Βασίλειο  

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του βρετανικού Υπουργείου Εσωτερικών, στο τέλος του 2016, ο 

εκτιμώμενος αριθμός Ελλήνων μονίμων κατοίκων ΗΒ ανερχόταν σε 63.000. Εξ’ αυτών  59.000 

διαμένουν στην Αγγλία ενώ στην ευρύτερη περιοχή του Λονδίνου διαμένουν 27.000 άτομα. 

Σημειώνεται ότι τα στοιχεία αυτά παρουσιάζουν εύρος απόκλισης περίπου 18-20% καθώς 

δεν είναι αποτέλεσμα απογραφής αλλά δειγματοληπτικής έρευνας. 

Ειδικότερα, το διάστημα 2008-α΄εξαμήνου 2017, ο αριθμός των Ελλήνων που απέκτησαν 

Αριθμό Κοινωνικής Ασφάλισης (ΝΙΝ) ανήλθε στις 75.952 άτομα. Κατά το α΄ εξάμηνο τ.έ 

καταγράφεται αύξηση των εγγεγραμμένων κατά 11,59% έναντι του αντίστοιχου 

διαστήματος του 2016. Κατά τα έτη 2002-2010, ο ετήσιος αριθμός των Ελλήνων που 

αποκτήσαν ΝΙΝ ήταν πέριξ των 3.000 ατόμων ενώ πλέον ο αριθμός έχει σχεδόν 

πενταπλασιαστεί πλησιάζοντας τα 15.000 άτομα περίπου το 2016. 

Η συντριπτική πλειοψηφία των εγγεγραμμένων (περίπου 87% του συνόλου) ανήκει στην 

ευρύτερη ηλικιακή ομάδα 18-44 ετών. 

 
Γραφείο ΟΕΥ Λονδίνου 

 

 

 


