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1. 5ο Ετήσιο Διεθνές Συνέδριο ελαιολάδου και Έκθεση – Παρουσίαση ελαιολάδων
Το διάστημα 20-22 Ιουνίου τ.έ και υπό την αιγίδα των φορέων “North
American Olive Oil Association (NAOOA)” και “Extra Virgin Oil Savantes”,
πραγματοποιήθηκαν στη Νέα Υόρκη το 5ο Ετήσιο Διεθνές Συνέδριο Ελαιολάδου (5th
Annual Olive Oil Conference) και η Έκθεση – Παρουσίαση ελαιολάδων “Olive Oil
Tasting Fair & Fundraiser 2019”.
Πρόκειται για δύο αξιόλογες και ιδιαίτερου ελληνικού ενδιαφέροντος
εκδηλώσεις που παρέχουν έξοχο και χαμηλού κόστους πεδίο δικτύωσης και
αποτελούν

ευκαιρία προβολής προϊόντων,

σε εξειδικευμένο και

σε ευρύ

καταναλωτικό κοινό, σύμφωνα με το Γραφείο ΟΕΥ Νέας Υόρκης.
Γραφείο ΟΕΥ στη Νέα Υόρκη

2. Επιχειρηματική Αποστολή στον κλάδο Δομικών Υλικών (Μόσχα, 29/5)
Το Enterprise Greece με την υποστήριξη του Γραφείου ΟΕΥ στη Μόσχα,
διοργάνωσε την 29 Μαΐου τ.έ, επιχειρηματική αποστολή στον κλάδο των δομικών
υλικών με τη συμμετοχή ελληνικών επιχειρήσεων από τους τομείς μαρμάρου,
βαφών και μονωτικών υλικών.
Σύμφωνα με την Έκθεση “Russia in Figures” (έκδ. 2018) της Ομοσπονδιακής
Στατιστικής Υπηρεσίας, παρατηρήθηκε αύξηση του ύψους της δαπάνης στον
κατασκευαστικό τομέα της χώρας κατά το διάστημα 2005-2016. Η τάση αυτή αποκτά
ιδιαίτερη δυναμική τόσο στην μητροπολιτική περιοχή της πρωτεύουσας όσο και στις
λοιπές περιφέρειες της χώρας, όπου υλοποιούνται σχέδια αναβάθμισης πόλεων και
αποκατάστασης κτηρίων.
Στο ανωτέρω πλαίσιο, δεδομένου ότι τα δομικά υλικά δεν εμπίπτουν ως
κατηγορία προϊόντων στα ρωσικά αντίμετρα έναντι των δυτικών κυρώσεων, οι
προοπτικές για συνεργασίες ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων είναι μεγάλες.
Γραφείο ΟΕΥ στη Μόσχα
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3. Άρση απαγόρευσης εισαγωγής τυριού φέτας στην Ουκρανία
Με την από 22 Μαΐου απόφασή του, ο επικεφαλής της Κρατικής
Κτηνιατρικής Υπηρεσίας της Ουκρανίας προέβη σε άρση της απαγόρευσης
εισαγωγής

αιγοπροβάτων

και

προϊόντων

αυτών,

μεταξύ

των

οποίων

περιλαμβανόταν και το τυρί φέτα.
Στην απόφαση αυτή συνέβαλαν οι πολύτιμες ενέργειες της Κτηνιατρικής
Διεύθυνσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως και οι
σχετικές δράσεις της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Κίεβο.
Γραφείο ΟΕΥ στο Κίεβο

4. Υιοθέτηση Προτύπων για τους Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς από τη
Βοσνία – Ερζεγοβίνη
Η Βοσνία – Ερζεγοβίνη, μαζί με 14 χώρες της περιοχής του Δούναβη,
συμμετείχε στην ανάπτυξη του προγράμματος «ΧΩΡΙΣ πρότυπα για τους Γενετικά
Τροποποιημένους Οργανισμούς» και υπήρξε η πρώτη χώρα που υιοθέτησε εθνικές
κατευθυντήριες γραμμές για τους ΓΤΟ. Μάλιστα, τον Απρίλιο του 2019, πρώτη η Β-Ε
πιστοποίησε και σήμανε προϊόντα με περιφερειακό σήμα ποιότητας «ΧΩΡΙΣ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΓΤΟ» και επιβεβαίωσε ότι ακολουθεί τις ευρωπαϊκές τάσεις
παραγωγής.
Η ετικέτα ποιότητας «Παραγόμενα χωρίς ΓΤΟ» εγγυάται ότι ολόκληρη η
παραγωγική διαδικασία ελέγχεται και πιστοποιείται σύμφωνα με το Πρότυπο ΓΤΟ, το
οποίο αποτελεί και μοναδικό σήμα για ολόκληρη την περιοχή του Δούναβη. Η
υιοθέτησή της συνιστά αποτέλεσμα πολυετούς συνεργασίας επαγγελματικών και
δημόσιων φορέων των χωρών της περιοχής.
Γραφείο ΟΕΥ στο Σαράγεβο
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5. Εκδήλωση ελληνικής γαστρονομίας στο Suzhou
Το Γενικό Προξενείο Σαγκάης σε συνεργασία με το ελληνικό εστιατόριο
Golden Olives, διοργάνωσε την 21η Ιουνίου, εκδήλωση με θέμα την ελληνική
γαστρονομία και το κρασί, στην πόλη Suzhou της επαρχίας Jiangsu. Κατά τη
διάρκεια της εκδήλωσης, η οποία εντάχθηκε στο πλαίσιο πρωτοβουλιών Window
to Greece, πραγματοποιήθηκε παρουσίαση για τη διατροφική αξία της ελληνικής
κουζίνας, ενώ το δείπνο ακολούθησε συναυλία ελληνικής μουσικής. Η εκδήλωση
έλαβε άκρως κολακευτικά σχόλια από τους συμμετέχοντες.
Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Σαγκάη

6. Πραγματοποίηση στοχευμένης δράσης Γραφείου ΟΕΥ Μαδρίτης και παράλληλων
ενεργειών για την προβολή επενδυτικών ευκαιριών στην Ελλάδα
Το Γραφείο ΟΕΥ Μαδρίτης σε συνεργασία με το Enterprise Greece και το
Επίσημο Επιμελητήριο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Υπηρεσιών Μαδρίτης, υλοποίησε
στις 29 Μαίου 2019, επενδυτική εκδήλωση για την πρόσβαση και τους τρόπους εισόδου
στην ελληνική αγορά με παρουσίαση των οικονομικών, εμπορικών και επενδυτικών
ευκαιριών της χώρας μας. Τουρισμός, ενέργεια και ΑΠΕ, εφοδιαστική αλυσίδα, υγεία,
τρόφιμα – ποτά, αγορά ακινήτων και ενδοομιλικές συναλλαγές είναι ορισμένοι από
τους τομείς που κρίθηκαν ελκυστικοί για το ισπανικό κοινό της εκδήλωσης.
Η

διοργάνωση

έκλεισε

με

ικανοποιητικό

αριθμό

επιχειρηματικών

συναντήσεων των ισπανικών εταιρειών με τους ομιλητές και το Γραφείο ΟΕΥ.
Γραφείο ΟΕΥ στη Μαδρίτη
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7. Ελληνική συμμετοχή στην Διεθνή Έκθεση “SeafoodExpoGlobal2019”, Βρυξέλλες
Μεταξύ 7 και 9 Μαίου τ.έ, πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, η Έκθεση του
κλάδου αλιείας και μηχανολογικού εξοπλισμού “SeafoodExpoGlobal 2019”. Η έκθεση
πραγματοποιείται σε ετήσια βάση και είναι από τις μεγαλύτερες παγκοσμίως.
Η ελληνική συμμετοχή οργανώθηκε από την εταιρεία διοργάνωσης εκθέσεων
PromoSolutions

και

(NireusAquaculture,

αποτελείτο

από

εταιρείες

της

AndromedaGroup,GalaxidiMarineFarm,

αγοράς

ιχθυηρών

KefaloniaFisheries,

SelontaAquaculture, DalgaFisheries, Pescanova) καθώς και ελληνικές εταιρείες του
κλάδου

μηχανολογικού

εξοπλισμού

(ThemaAutomation,

Stamatiou&SonsS.A,

AquaManager και HelNetS.A). Αξιοσημείωτη ήταν και η συμμετοχή του Έλληνα chef
κ. Βασάλου, που προσέφερε εδέσματα με βάση τα ελληνικά προιόντα.
Σύμφωνα με τους Έλληνες εκθέτες, η επισκεψιμότητα φέτος ήταν αυξημένη
σε σχέση με το προηγούμενο έτος και η ελληνική συμμετοχή ιδιαίτερα καλά
οργανωμένη.
Γραφείο ΟΕΥ στις Βρυξέλλες

8. Σχέδιο Νόμου για τις επενδύσεις στην Αλβανία
Το Συμβούλιο Επενδύσεων της Αλβανίας σε πρόσφατη συνεδρίασή του,
ασχολήθηκε με το θέμα της θεσμικής κατοχύρωσης της ιδιοκτησίας για την ενίσχυση
της επενδυτικής δραστηριότητας. Ειδικότερα,

η Υπουργός Οικονομικών και

Οικονομίας της χώρας κα Anila Denaj, μεταξύ άλλων, ενημέρωσε σχετικά με τη
δημόσια διαβούλευση του Σχεδίου Νόμου για τις Επενδύσεις.
Ο νέος αναπτυξιακός νόμος εκσυγχρονίζει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο
προστασίας και προώθησης επενδύσεων, προβλέποντας επιπλέον επενδυτικά
κίνητρα, επιτάχυνση των διαδικασιών έγκρισης επενδυτικών σχεδίων και διασφάλιση
της διαφάνειας, ενώ παράλληλα παρέχει στους επενδυτές ένα σύγχρονο και
αποτελεσματικό θεσμικό πλαίσιο.
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Οι βασικές προβλέψεις του νέου νόμου αναφέρονται στον καθορισμό
αναπτυξιακών κινήτρων, την προστασία ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων, την στόχευση
τομέων στρατηγικών επενδύσεων και την διασφάλιση ίσης μεταχείρισης ξένων και
εγχώριων επενδύσεων.
Γραφείο ΟΕΥ στα Τίρανα

9. Επενδύσεις της ολλανδικής κυβέρνησης για την ανάπτυξη νεοφυών (start-up)
και αναπτυσσόμενων νέων (scale – up) επιχείρησεων
Η ολλανδική κυβέρνηση εξήγγειλε ότι θα επενδύσει τα επόμενα τέσσερα
χρόνια 65 εκ. ευρώ, για την ανάπτυξη των νεοφυών (start-up) και των
αναπτυσσόμενων νέων (scale-up) επιχειρήσεων. Τα κονδύλια πρόκειται να
χρησιμοποιηθούν για την καλύτερη πρόσβαση των εταιρειών σε κεφάλαια
επιχειρηματικού κινδύνου, την θέσπιση ειδικού φορολογικού καθεστώτος, την
ελεύθερη πρόσβαση στην αγορά εργασίας των συντρόφων των αλλοδαπών
αυτοαπασχολούμενων στην Ολλανδία και την εξασφάλιση της πρόσβασης των
ολλανδικών επιχειρήσεων σε διεθνή δίκτυα.
Στόχος

της

ολλανδικής

κυβέρνησης

είναι

η

επίτευξη

φιλικού

επιχειρηματικού κλίματος για το ολλανδικό δίκτυο των επιχειρήσεων του είδους
και η διασφάλιση της υψηλής θέσης τους στην παγκόσμια κατάταξη.
Γραφείο ΟΕΥ στη Χάγη

10. Θέματα ελληνικού οικονομικού ενδιαφέροντος στη Σουηδία
Σύμφωνα με το Οικονομικό και Επιχειρηματικό Δελτίο Γραφείου ΟΕΥ
Στοκχόλμης, κυρία θέματα ελληνικού οικονομικού ενδιαφέροντος στη Σουηδία
είναι, μεταξύ άλλων:
α) η μακροχρόνια στρατηγική συνεργασία της Σουηδικής εταιρείας διαχείρισης
πιστώσεων

Intrum

με

την

Τράπεζα

Πειραιώς

για

τη

διαχείριση

μη

εξυπηρετούμενων στοιχείων ενεργητικού και ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα,
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β) η τοποθέτηση ελληνικού κρασιού και συγκεκριμένα του μοσχοφίλερου 5
αισθήσεων (5 Senses) κτήματος Λαντίδη, στο σουηδικό μονοπώλιο οίνου,
γ) η υπογραφή συμφωνίας διανομής της OLIOtech με την σουηδική εταιρεία
ArcAroma Pure AB και η ανάπτυξη δικτύου διανομής για το oliveCEPT στην
Ελλάδα,
δ) η πραγματοποίηση Φεστιβάλ Οίνου Ένωσης Διπλωματών Στοκχόλμης στη
Σουηδία, με ελληνική συμμετοχή και
ε) η εκδήλωση του Γραφείου ΕΟΤ Σκανδιναβίας για την Ελλάδα και ιδιαίτερα την
Κρήτη και την μεσογειακή διατροφή, στη Στοκχόλμη.
Γραφείο ΟΕΥ στη Στοκχόλμη

12.. 12ο Συνέδριο για πληρωμές και υποδομές της αγοράς, (Αχρίδα, 4-5.6.2019)
Πραγματοποιήθηκε στην Αχρίδα, στις 4-5.6.2019, το 12ο Συνέδριο για
πληρωμές και υποδομές της αγοράς, που διοργανώθηκε από την Κεντρική
Τράπεζα της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας, σε συνεργασία με τη
Nederlandsche Bank. Στην φετινή έκδοση του Συνεδρίου για τις πληρωμές και
την υποδομή της αγοράς προσήλθαν συμμετέχοντες από δεκατέσσερις χώρες.
Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Συνεδρίου διεξήχθη συζήτηση για
τον κόσμο των ανοικτών τραπεζών και για την FinTech στις καινοτομίες
πληρωμών. Οι νέοι κανονισμοί που αναπτύσσονται, θα βελτιώσουν την εγχώρια
αγορά υπηρεσιών και συστημάτων πληρωμών, επιτρέποντας την απελευθέρωση
της αγοράς υπηρεσιών πληρωμών και την είσοδο μη τραπεζικών ιδρυμάτων,
όπως τα ιδρύματα πληρωμών και τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος,
σύμφωνα με το 34ο τεύχος Ενημερωτικού δελτίου του Γραφείου ΟΕΥ Σκοπίων.
Γραφείο ΟΕΥ στα Σκόπια

