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1. Βράβευση τριών ελληνικών εταιρειών στον 3ο Διεθνή Διαγωνισμό Εκλεκτών
Νερών, Παρίσι (01.04.2019)
Tην 1η Απριλίου 2019, πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι, η τελετή απονομής
βραβείων

του

3ου

Διεθνούς

Διαγωνισμού

Εκλεκτών

Νερών

(Concours

International des Eaux Gourmet) του Οργανισμού Αξιολόγησης Αγροτικών
Προϊόντων AVPA (Agence pour la Valorisation des Produits Agricoles).
Η Ελλάδα ήταν η τιμώμενη χώρα στο Διαγωνισμό, με τις ελληνικές
εταιρείες ΑΘΩΣ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ Α.Ε με έδρα τη Χαλκιδική, Hellas Diamond
Water Olympos Μ.Ε.Π.Ε με έδρα τη Θεσσαλονίκη και AHB GROUP A.E με έδρα
την Καρδίτσα, να λαμβάνουν στις κατηγορίες τους χρυσά βραβεία.
Ο μη-κυβερνητικός, μη κερδοσκοπικός Οργανισμός AVPA, αποτελείται από
παραγωγούς και γευσιγνώστες που συμβάλουν στην αξιοποίηση των γεωργικών
προϊόντων διατροφής και την αναγνώριση των παραγωγών αριστείας.
Γραφείο ΟΕΥ στο Παρίσι

2. Διοργάνωση 5ης ευρωμεσογειακής χρηματοοικονομικής διάσκεψης στο Κάιρο
Στις 16 Ιουνίου τ.έ, έλαβε χώρα στο Κάιρο, η πέμπτη ευρωμεσογειακή
διάσκεψη για τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες (‘’5th MEDA Finance”), που
χρηματοδοτείται από την Ομοσπονδία Αιγυπτιακών Εμπορικών Επιμελητηρίων
(FEDCOC). Σκοπός υπήρξε η αναζήτηση μηχανισμών βοήθειας του ιδιωτικού
τομέα στην προώθηση του εμπορίου, της βιομηχανικής δραστηριότητας και της
παροχής υπηρεσιών, στην περιοχή της νότιας μεσογειακής γειτονίας της Ε.Ε.
Η διάσκεψη παρήγαγε εισηγήσεις προς υποβοήθηση των οργανισμών
στήριξης της επιχειρηματικότητας, προκειμένου να συμβάλλουν στην ανάπτυξη
του ιδιωτικού τομέα, των μικρομεσαίων και νεοφυών επιχειρήσεων, την τόνωση
των εξαγωγών και των επενδύσεων και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.
Γραφείο ΟΕΥ στο Κάιρο
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3.

Designing

Climate:

Ecosystems

Conference

και

EIT

Awareness

(Λευκωσία 26-27/6/19)
Στο συνέδριο Designing Climate Ecosystems που έλαβε χώρα στις 26 Ιουνίου
2019 στη Λευκωσία, οι ομιλητές επικεντρώθηκαν στις προσπάθειες της Κύπρου
για οικοδόμηση

ενός νέου μοντέλου βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης

κατάρτισης Εθνικής Στρατηγικής για την Οικονομική Διπλωματία. Στο νέο
μοντέλο συμπεριλαμβάνονται και θέματα περιβαλλοντικής διπλωματίας, το
νεοσύστατο Εθνικό Σύστημα Διακυβέρνησης για Έρευνα & Καινοτομία και το
Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας & Καινοτομίας. Κατά την ΕΙΤ Awareness Day
(27.6.2019) παρουσιάσθηκαν δραστηριότητες KICs (Knowledge and Innovation
Communities). Κοινό συμπέρασμα των ομιλητών του διημέρου υπήρξε η ανάγκη
ανάπτυξης ιστού καινοτομίας που θα έχει πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα
στην οικονομία και την κοινωνία.
Γραφείο ΟΕΥ στη Λευκωσία

4. Υπεράκτια Αιολικά Πάρκα στην Πολωνία
Από τις εργασίες του Baltic Energy Industry Forum στη Βαρσοβία, προκύπτει
πως οι επενδυτές για υπεράκτια αιολικά πάρκα αναμένουν ένα σταθερό νομικό
περιβάλλον στην Πολωνία. Ήδη το Υπουργείο Ενέργειας της χώρας εργάζεται
για τις διατάξεις του νομικού πλαισίου για την ανάπτυξη της υπεράκτιας
αιολικής ενέργειας. Επίσης, στο πλαίσιο βελτίωσης του σχετικού κανονιστικού
πλαισίου και της διαφάνειας των διαδικασιών για την απόκτηση αδειών, η
Πολωνία διαθέτει τις περιβαλλοντικές συνθήκες, που ευνοούν την δυνατότητα
να συμπεριλάβει Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στο ενεργειακό της μείγμα.
Εταιρείες ενέργειας όπως η νορβηγική πολυεθνική Equinor και η εταιρεία Innogy
Renewables UK έχουν ήδη εκφράσει ενδιαφέρον για την πολωνική αγορά
αιολικής ενέργειας.
Γραφείο ΟΕΥ στη Βαρσοβία
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5. 2η Διάσκεψη για τις Συμπράξεις Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα (Βελιγράδι, 5
Ιουνίου 2019)
Πραγματοποιήθηκε στις 5 Ιουνίου τ.έ στο Βελιγράδι, υπό τη διοργάνωση
της εταιρείας TGI Group, η 2η Διάσκεψη για τις Συμπράξεις Δημοσίου Ιδιωτικού
Τομέα, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι της σερβικής κυβέρνησης, στελέχη
διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και εταιρειών, καθώς και σύμβουλοι
επιχειρήσεων και δικηγορικών γραφείων εξειδικευμένοι σε ΣΔΙΤ.
Η Διάσκεψη περιελάμβανε παρουσιάσεις μοντέλων ΣΔΙΤ και οι εργασίες
της επικεντρώθηκαν στις υποδομές, τις ενεργειακές προκλήσεις, καθώς και την
αξιοποίηση της καινοτομίας και της τεχνολογίας.
Γραφείο ΟΕΥ στο Βελιγράδι

6. Οργάνωση εκδήλωσης προώθησης Γεωγραφικών Ενδείξεων ΕΕ στη
Σιγκαπούρη
Πραγματοποιήθηκε στις 16.7.2019, η εκδήλωση για την προώθηση των
Γεωγραφικών Ενδείξεων της ΕΕ στη Σιγκαπούρη με την υποστήριξη της εκεί
Αντιπροσωπείας ΕΕ και των κ-μ ΕΕ. Η εκδήλωση, στην οποία συμμετείχαν
εκπρόσωποι σ/Υπουργείων, εμπορικές ενώσεις και σύνδεσμοι της χώρας κ.ά, είχε
μεγάλη απήχηση στους θεσμικούς φορείς και το καταναλωτικό κοινό της χώρας.
Ως προς την προβολή των προιόντων ΓΕ, στο εκθετήριο της εκδήλωσης, η
Ελλάδα συμμετείχε με τις περισσότερες ΓΕ μετά την Ιταλία. Συγκεκριμένα
παρουσιάστηκαν ούζο, ελιά καλαμάτας, ρετσίνα Μεγάρων, vinsanto, μαστίχα
Χίου και φέτα. Η επιτυχία της εκδήλωσης από ελληνικής πλευράς στηρίχθηκε
στον καλό συντονισμό και τη συνεργασία της Πρεσβείας με τους εμπλεκόμενους
ελληνικούς φορείς και τους τοπικούς διανομείς ελληνικών προιόντων.
Γραφείο ΟΕΥ στη Σιγκαπούρη
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7. Μέτρα ενίσχυσης επιχειρηματικότητας και προσέλκυσης επενδύσεων στο
Άμπου Ντάμπι
Η κυβέρνηση των Η.Α.Ε. διοργάνωσε στα τέλη Ιουνίου τ.έ, Συνέδριο για την
Ιδιωτική Επιχειρηματικότητα «Private Sector Forum», κατά της διάρκεια του
οποίου η εμιρατινή κυβέρνηση ανακοίνωσε δέσμη εννέα μέτρων για την
περαιτέρω ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και την προσέλκυση
επενδύσεων. Ειδικότερα, τα νέα μέτρα περιλαμβάνουν: «αυτόματη» άδεια
λειτουργίας και χαμηλότερα τέλη ενέργειας και υποχρεωτική εμπρόθεσμη
καταβολή οφειλών Γενικής Κυβέρνησης σε προμηθευτές. Επίσης παροχή
κίνητρων

για

επενδύσεις

σε

οικολογικό

τουρισμό,

πιστωτική

γραμμή

μικρομεσαίων επιχειρήσεων με κρατική εγγύηση, ειδικό καθεστώς για
αδειοδότηση

εταιρειών

υψηλής

τεχνολογίας,

ηλεκτρονική

διακυβέρνηση,

σύσταση ταμείου έρευνας και ανάπτυξης και πρόγραμμα ανοικτών δεδομένων
(open-data-programme).
Στόχος των ανωτέρω μεταρρυθμίσεων είναι η αύξηση της συμμετοχής του
ιδιωτικού τομέα στο ΑΕΠ, η οποία θα προέλθει κυρίως από την τόνωση της
μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας.
Γραφείο ΟΕΥ στο Ντουμπάι

8. Μεταρρύθμιση στο εμιρατινό καθεστώς ιδιοκτησίας εταιρειών
Το Υπουργικό Συμβούλιο ΗΑΕ, ενέκρινε κανονιστικές διατάξεις του νόμου
μεταρρύθμισης του καθεστώτος ιδιοκτησίας εταιρειών στα ΗΑΕ, το οποίο μέχρι
πρότινος προέβλεπε υποχρεωτική πλειοψηφική συμμετοχή Εμιρατινού εταίρου.
Η χαλάρωση του κανόνα αυτού περί ξένης ιδιοκτησίας, που προβλέπει
πλέον έως και εξ ολοκλήρου (100%) ξένη ιδιοκτησία εταιρειών στο έδαφος των
ΗΑΕ, θα αφορά 122 κατηγορίες οικονομικής δραστηριότητας, σε 13 τομείς,
μεταξύ των οποίων: ΑΠΕ, γεωργία, μεταποίηση, μεταφορές, ξενοδοχειακά,
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εστίαση, logistics, πληροφορική & επικοινωνία, κ.ά. Παράλληλα, έχουν
ανακοινωθεί τομείς που εξαιρούνται από την εν θέματι μεταρρύθμιση, όπως οι
τομείς υδρογονανθράκων, τραπεζικής, υπηρεσιών δημόσιας ωφέλειας, οδικών
και αεροπορικών μεταφορών, τηλεπικοινωνιών και ιατρικών υπηρεσιών.
Διευκρινίζεται δε, ότι οι τοπικές κυβρνήσεις διατηρούν το δικαίωμα
προσδιορισμού του ανώτατου ποσοστού ξένης ιδιοκτησίας επιχειρήσεων, για
κάθε δραστηριότητα στην επικράτειά τους.
Γραφείο ΟΕΥ στο Ντουμπάι

9. Μείωση παραγωγής καλλιεργούμενων δημητριακών στη Σουηδία
Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της Σουηδίας, η ξηρασία
του περασμένου καλοκαιριού είχε ως αποτέλεσμα τις χαμηλές αποδόσεις των
καλλιεργειών σιτηρών σε πολλά μέρη της χώρας. Η συνολική παραγωγή
σιτηρών βιολογικής καλλιέργειας υπολογίστηκε κατά 38% λιγότερο από το 2017.
Σημαντική πτώση υπήρξε επίσης στην καλλιέργεια βιολογικών φασολιών και
χειμερινής ελαιοκράμβης. Ως λόγος για τα χαμηλά επίπεδα συγκομιδής
δηλώθηκε -πέραν της ξηρασίας- και η βλάβη από τα έντομα.
Από την άλλη πλευρά, η συνολική παραγωγή επιτραπέζιας πατάτας
εκτιμήθηκε στο ίδιο επίπεδο με το 2017, αλλά 41% περισσότερο από το μέσο όρο
τα τελευταία χρόνια.
Γραφείο ΟΕΥ στη Στοκχόλμη

10. Εκδηλώσεις του Ελληνικού Συλλόγου «Προμηθέα» στο Βλαντικαυκάς
Από 20 έως 22 Ιουνίου πραγματοποιήθηκαν στο Βλαντικαυκάς της Βόρειας
Οσετίας – Αλανίας εορταστικές εκδηλώσεις και Οικονομικό Φόρουμ, στο οποίο
συμμετείχαν τοπικές επιχειρήσεις και αντιπροσωπείες από την Ελλάδα και την
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Κύπρο και ελληνικές επιχειρήσεις στη Μόσχα. Παράλληλα διοργανώθηκε
εκθεσιακή

εκδήλωση

και

Β2Β

συναντήσεις,

ενώ

υπεγράφησαν

και

επιχειρηματικές συμφωνίες για διμερείς εμπορικές ανταλλαγές.
Οι αντιπροσωπείες Ελλάδας και Κύπρου συναντήθηκαν με τον Επικεφαλής
της Δημοκρατίας Βόρειας Οσετίας – Αλανίας και συζήτησαν για τους
παραδοσιακούς δεσμούς της περιοχής με την Ελλάδα και το σημαντικό ρόλο που
μπορεί να παίξει η εκεί ελληνική ομογένεια, για την ανάπτυξη των διμερών
σχέσεων

σε

πολιτισμικό

και

οικονομικο-εμπορικό

επίπεδο.

Ως

κλάδοι

προτεραιότητας αναφέρθηκαν ο τουρισμός, τα αγροδιατροφικά προϊόντα, οι
κατασκευές και τα δομικά υλικά. Συζητήθηκε επίσης η διοργάνωση στην
Ελλάδα, εκδήλωσης παρουσίασης επιχειρηματικών προτάσεων συνεργασίας με
την Βόρεια Οσετία – Αλανία.
Γραφείο ΟΕΥ στη Μόσχα

11. Προωθητική δράση μεσογειακών και ελληνικών προιόντων τροφίμων στην
Grande Epicerie του Παρισιού
Θεματική δράση προώθησης μεσογειακών προιόντων τροφίμων υλοποίησε
το γνωστό κατάστημα εκλεκτών προιόντων του Παρισιού, La Grande Epicerie,
ενόψει του θέρους. Μέσω της δράσης, με τίτλο “A babord toute!” (“Προς το
λιμάνι!”), η γνωστή Epicerie πρότεινε στους πελάτες της μία σειρά προιόντων
από τη Γαλλία, την Ελλάδα, την Ιταλία, το Λίβανο και την Τουρκία.
Τα ελληνικά επώνυμα προιόντα που περιελήφθησαν στο πλαίσιο της ως
άνω προωθητικής δράσης αφορούσαν σε ελαιόλαδο, ελιές, κριτσίνια και μέλι της
εταιρείας KALIOS, ελαιόλαδο και ταχίνι της εταιρείας KILIKIO, καθώς και ούζο
Τυρνάβου της εταιρείας Αφοί Ν. ΚΑΤΣΑΡΟΥ.
Η συμπερίληψη ελληνικών προιόντων, ως διακριτής κατηγορίας, μεταξύ
προιόντων που απολαμβάνουν υψηλή αναγνωρισιμότητα καταδεικνύει την
αυξανόμενη ελκυστικότητα των ελληνικών τροφίμων στη γαλλική αγορά.
Γραφείο ΟΕΥ στο Παρίσι

