
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ  
 
Αυστρία 
 
� Συµπεράσµατα ηµερίδας του Οικονοµικού Επιµελητηρίου Αυστρίας µε θέµα την 

οικονοµία, την ανταγωνιστικότητα και τις εξαγωγές της Αυστρίας 
� Ενηµερωτικό σηµείωµα για την Αυστρία ως επιχειρηµατικός-επενδυτικός προορισµός 

 
Βέλγιο 
 
� Ετήσια οικονοµική έκθεση, έτους 2013 
� Ενηµερωτικό δελτίο οικονοµικών και επιχειρηµατικών ειδήσεων 
� Επιχειρηµατικός οδηγός Βελγίου 2014 

 
Βουλγαρία 
 
� 70η ∆ιεθνής Βιοµηχανική Έκθεση, 29 Σεπτεµβρίου – 4 Οκτωβρίου 2014, ∆ιεθνές 

Εκθεσιακό Κέντρο Plodviv 
� Ενηµερωτικό δελτίο οικονοµικών και επιχειρηµατικών ειδήσεων 
� Προκηρύξεις κρατικών διαγωνισµών 
� Ενδιαφέρον βουλγαρικών εταιριών για εισαγωγή ελληνικών προϊόντων 

 
Ισπανία 
 
� Ετήσια οικονοµική έκθεση, έτους 2013 
� Ενηµερωτικό δελτίο οικονοµικών και επιχειρηµατικών ειδήσεων 
� Αλλαγές στο φορολογικό σύστηµα της Ισπανίας 
� Ανάλυση δαπανών ισπανικών νοικοκυριών, έτους 2013 

 
Κύπρος 
 
� Ενηµερωτικό δελτίο οικονοµικών και επιχειρηµατικών ειδήσεων 

 
Ολλανδία 
 
� Μηνιαίο ενηµερωτικό δελτίο του Ελληνο-Ολλανδικού Εµπορικού & Βιοµηχανικού 

Συνδέσµου  
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Πολωνία 
 
� ∆ιεθνής Έκθεση ‘’FRUIT EXPO’’ και ∆ιεθνές Συνέδριο  

‘’FRESH MARKET’’, 3 Οκτωβρίου 2014, Βαρσοβία 
� Ενηµερωτικό δελτίο οικονοµικών και επιχειρηµατικών ειδήσεων 
� ∆ιάρθρωση πολωνικού εµπορικού ισοζυγίου 
� Ενηµερωτικό σηµείωµα για τον κλάδο καλλυντικών προϊόντων 2012-2013 

 
Σλοβενία 
 
� Έκθεση για τις οικονοµικές-µακροοικονοµικές εξελίξεις της Σλοβενίας 

 
Σουηδία 
 
� Ετήσια οικονοµική έκθεση, έτους 2013 
� Ενηµερωτικό δελτίο οικονοµικών και επιχειρηµατικών ειδήσεων 

 
 
ΝΟΤΙΟ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 
 
 
Αλβανία 
 
� Ενηµερωτικό δελτίο οικονοµικών και επιχειρηµατικών ειδήσεων 
� ∆ιαδικασία προεπιλογής για την προµήθεια και εγκατάσταση συµπιεστών σε 

σταθµούς συµπίεσης φυσικού αερίου σε Ελλάδα και Αλβανία στο πλαίσιο του ΤΑΡ 
 
Κροατία 
 
� Ενηµερωτικό δελτίο οικονοµικών και επιχειρηµατικών ειδήσεων 

 
Σερβία 
 
� Ενηµερωτικό δελτίο οικονοµικών και επιχειρηµατικών ειδήσεων 

 
 
ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ 
 
 
Ουκρανία 
 
� Ενηµερωτικό δελτίο οικονοµικών και επιχειρηµατικών ειδήσεων 
� Ετήσια Έκθεση για τις διµερείς οικονοµικές και εµπορικές σχέσεις Ελλάδας-

Περιφέρειας Οδησσού, τις εξωτερικές οικονοµικές σχέσεις της Περιφέρειας Οδησσού 
καθώς και των Περιφερειών Βίννιτσα, Νικολάγιεφ, Χερσώνος και Κιρόβογκραντ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ΝΟΤΙΕΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΧΩΡΕΣ 
 
 
Αίγυπτος 
 
� Ενηµερωτικό δελτίο οικονοµικών και επιχειρηµατικών ειδήσεων 
� Η εταιρία Tera industrial co.for spinning, knitting & tailoring garments 

δραστηριοποιούµενη στο χώρο της υφαντουργίας αναζητεί συνεργασία για επέκταση 
των δραστηριοτήτων της εταιρίας 

� Επιχειρηµατικές ευκαιρίες στην αγορά της Αιγύπτου στους τοµείς της αστικής 
ανάπτυξης, της ναυτιλίας και των χερσαίων µεταφορών, των κατασκευών, των 
ασφαλίσεων, του τουρισµού, της Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, του πετρελαίου, 
και των έργων δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα. Περισσότερες πληροφορίες διαθέσιµες 
στην ιστοσελίδα http://www.ecs.gov.eg/vcare/AttachECS/EcsDocuments/gafi.rar. 
 

 
Μαρόκο 
 
� Εταιρία εισαγωγής και διανοµής αγροτικού εξοπλισµού εκδήλωσε ενδιαφέρον (στο 

Γραφείο ΟΕΥ στις Ελληνικής Πρεσβείας στο Μαρόκο) για εισαγωγή καινούριων ή 
µεταχειρισµένων µηχανών και λοιπού µηχανολογικού εξοπλισµού ελαιοτριβείων. 
Επισηµαίνεται ότι τα καινούρια βιοµηχανικά προϊόντα απαλλάσσονται δασµών 
εισαγωγής βάσεις στις συµφωνίας Ελεύθερου εµπορίου Ε.Ε.-Μαρόκου ενώ τα 
µεταχειρισµένα φορολογούνται: 
Chamstar  
Rc : 3589 (Tribunal de Beni Mellal)  
Adresse : (α) 56, 2eme Etage, Bloc 4, Quartier Mimouna – Béni Mellal (M), (β) 
Andalous 4 Rue 18 Νο 8 Casablanca  
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée à Associé Unique  
Capital : 10 000 DHS  
Activité : 1 – marchand effectuant import, export ; 2 – entrepreneur de travaux divers ; 
3 – entrepreneur de transport de marchandises ; 4 – � ommercialization de matériels 
et matériaux de construction  
Τηλ. (00212) 669254500 / 626685340  
E. chamstardef@gmail.com  

 
Τουρκία 
 
� Ελληνο-Τουρκικό Επιχειρηµατικό Φόρουµ και επιχειρηµατικές συναντήσεις, κατά το 

τελευταίο δεκαήµερο του Νοεµβρίου στη Σµύρνη για τους τοµείς  ανανεώσιµων 
πηγών ενέργειας, τροφίµων και αγροτικών προϊόντων, τουρισµού, real estate, 
κατασκευών και δοµικών υλικών, ναυτιλίας, µεταφορών, logistics, και άλλων κλάδων 
σύµφωνα µε το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων.  
Οι ενδιαφερόµενοι για περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συµµετοχής µπορούν 
να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Υπ. Εξωτερικών 
http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=57&fid=40735  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Τυνησία 
 
� Ενηµερωτικό σηµείωµα για στις εξαγωγές στην Τυνησία &  

αιτήµατα εισαγωγής ξενοδοχειακού εξοπλισµού εταιρίας SUDISTRIMAT 
(επαγγελµατικά ψυγεία, πλυντήρια κλπ) καθώς και µηχανηµάτων  
συσκευασίας, πρώτων υλών, ειδών συσκευασίας 

� Σύσκεψη για τα προβλήµατα στις µεταφορές και τον εκτελωνισµό των  
εµπορευµάτων στην Τυνησία (κυρίως στο λιµάνι Radès) 
 

 
 
ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ 
 
 
Ισραήλ 
 
� Ενηµερωτικό δελτίο οικονοµικών και επιχειρηµατικών ειδήσεων 
� 4o Σεµινάριο Καινοτοµίας ΕΕ-Ισραήλ µε θέµα: «τα Επιχειρηµατικά Κεφάλαια στο 

Οικοσύστηµα Καινοτοµίας», 15 Σεπτεµβρίου 2014, Τελ Αβίβ 
 
Λίβανος 
� Ετήσια οικονοµική έκθεση, έτους 2013 

 
 
ΑΡΑΒΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ 
 
 
Σαουδική Αραβία 
 
� Ενηµερωτικό σηµείωµα για την παρουσίαση του ∆ιεθνούς Οργανισµού Ενέργειας 

(International Energy Agency) σχετικά µε επενδύσεις ύψους 40 τρις δολαρίων έως το 
2035 για κάλυψη των αναγκών σε ενέργεια 

� ∆ιεθνής Εκθεση Τζέντας 2014 – Jeddah International Trade Fair, 6-9 ∆εκεµβρίου 
2014 

� Ενηµερωτικό σηµείωµα για την αναβάθµιση στις πιστοληπτικής ικανότητας στις Σ. 
Αραβίας σύµφωνα µε έκθεση του Οίκου Standard & Poors 

� Ενηµερωτικό σηµείωµα για την ελαφρά µείωση στις αναθέσεις νέων έργων στη Σ. 
Αραβία σύµφωνα µε αναλυτικά στοιχεία του Οργανισµού “Middle East Intelligence 
Unit – MEED” 

� Υπογραφή ∆ιµερούς Συµφωνίας Σαουδικής Αραβίας και Ηνωµένων Αραβικών 
Εµιράτων για την προώθηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας 

� Ενηµερωτικό σηµείωµα για την επίσκεψη Αµερικανού Υπουργού Οικονοµικών στη 
Σαουδική Αραβία 

� Σχέδιο νόµου για νέες φορολογικές ρυθµίσεις για εµπορικές, επιχειρηµατικές και 
επαγγελµατικές δραστηριότητες στη Σαουδική Αραβία 

� ∆ιαδικασία “fast track” για νέες αλλοδαπές επενδύσεις στην Σαουδική Αραβία 
σύµφωνα µε έκδοση απόφασης του Σαουδαραβικού Οργανισµού Προσέλκυσης 
Αλλοδαπών Επενδύσεων (Saudi Arabian General Investment Authority – SAGIA) 

 
 
 
 
 



 
 
� Εκδηλώσεις και Συνέδρια για την 40η επέτειο της Ισλαµικής  

Τράπεζας Ανάπτυξης (IDB) – Συνέδριο για την προώθηση καινοτόµων  
και δυναµικών ιδεών στις αναπτυσσόµενες οικονοµίες 

� Ενδιαφέρον Σαουδαραβικής κατασκευαστικής - εργολαβικής  
εταιρείας για προσλήψεις εργατικού δυναµικού 

 
 
ΑΣΙΑ 
 
 
Ινδία 
 
� Ηµερίδα και επιχειρηµατικές συναντήσεις µε θέµα τις τεχνολογίες ενεργειακής 

επάρκειας στον τοµέα των κατασκευών, 5 Σεπτεµβρίου 2014, Hyderabad 
International Convention Center 

� ∆ιεθνής Έκθεση «KNOWLEDGE EXPO 2014», 20-22 Νοεµβρίου 2014, India Expo 
Centre.  

 
Κίνα 
 
� 5η ∆ιεθνής Έκθεση Βιοµηχανίας Βρώσιµων Ελαίων 26-28 Οκτωβρίου 2014, Πεκίνο 

 
Κορέα 
 
� Πιστοποίηση καταγωγής ελληνικών εξαγωγών, σύµφωνα µε τη Συµφωνία Ελευθέρων 

Συναλλαγών Ευρωπαϊκής Ένωσης και Νοτίου Κορέας 
� Συµφωνία αµοιβαίας αναγνώρισης συστηµάτων πιστοποίησης προϊόντων βιολογικής 

καλλιέργειας Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και Κορέας 
 
 
ΗΠΑ-ΚΑΝΑ∆ΑΣ 
 
� Ετήσια οικονοµική έκθεση, έτους 2013 

 
 
ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗ 
 
Αργεντινή 
 
� Ενηµερωτικό σηµείωµα για την αγορά βοτάνων και αφεψηµάτων 
� ∆ιεθνής διαγωνισµός Υπουργείου Υγείας για Αντλίες Έκχυσης (Syringe Infusion 

Pump – Bomba de Infusión a Jeringa). Ποσότητα: 350, Ηχογράφους Doppler 
πολλαπλής χρήσης µε 4 αισθητήρες(Ecógrafo Doppler Color Multipropósito con 4 
tranductores). Ποσότητα: 49, Αναµίκτες Οξυγόνου (Mezclador de Oxígeno). 
Ποσότητα: 100, Εµβρυακών µόνιτορς (Monitor Fetal). Ποσότητα: 37, Μόνιτορς 
πολλαπλών παραµέτρων (Monitor Multiparamétrico). Ποσότητα: 126, Μετρητών 
κορεσµού οξυγόνου (Medidor de saturación de oxígeno). Ποσότητα: 42, 
Αναπνευστήρων υψηλής πολυπλοκότητας (Respiradores de alta complejidad). 
Ποσότητα: 80, Προθερµαντήρων υγρών (Calentador de fluidos). Ποσότητα: 50. 
 
 
 
 



 
Βραζιλία 
 
� Ενηµερωτικό δελτίο οικονοµικών και επιχειρηµατικών ειδήσεων 

 
 
Ν. ΑΦΡΙΚΗ 
 
� Ανάλυση εξωτερικού εµπορίου, έτους 2013 
� Σε ισχύ τροπολογία φορολογικής νοµοθεσίας της Ν. Αφρικής σύµφωνα µε την οποία 

παραχωρούνται φοροαπαλλαγές µε στόχο την ανάπτυξη της εθνικής ναυτιλίας και 
του εµπορικού νηολογίου της χώρας 

� Άδειες εργασίας νέου Μεταναστευτικού Κανονισµού 2014 και κατάσταση Κρίσιµων 
∆εξιοτήτων, Ν. Αφρικής 2014. 

� Ενηµερωτικό σηµείωµα για την οικονοµία της Ναµίµπια και τις διµερείς οικονοµικές 
σχέσεις µε την Ελλάδα 

� Ενηµερωτικό σηµείωµα για την οικονοµία του Λεσότο και τις διµερείς οικονοµικές 
σχέσεις µε την Ελλάδα 

 
 
Ενηµερωτικοί Εγκύκλιοι της Γεν. ∆ιεύθυνσης Τελωνείων & ΕΦΚ 
 
� Κανονιστικό πλαίσιο επιβολής οικονοµικών επιβαρύνσεων και εξόδων (∆ΕΤΕ) 
� ∆ιαδικασίες ελέγχου κατά τη διακίνηση προϊόντων ΕΦΚ σε καθεστώς αναστολής 
� Οδηγίες για την εφαρµογή του Συστήµατος Ελέγχου Εξαγωγών (ECS) στο ICISnet-

Αντικατάσταση της αριθ. ∆19Α 5012006 ΕΞ2012/12-3-12 ∆ΥΟ, «Οδηγίες για την 
εφαρµογή του Συστήµατος Ελέγχου Εξαγωγών (ECS) στο πλαίσιο της παραγωγικής 
λειτουργίας του υποσυστήµατος  Εξαγωγών του Ολοκληρωµένου Πληροφορικού 
Συστήµατος Τελωνείων – ICISnet» 

 
 
 
 
 
 
 
 
Το παρόν ∆ελτίο Πληροφόρησης Μελών επιµελείται το Γραφείο Εξωστρέφειας και 
∆ιεθνών Σχέσεων και αποστέλλεται αποκλειστικά στα µέλη του ΣΕΒ. Περιλαµβάνει 
πληροφορίες για θέµατα διεθνών συνεργασιών, διαγωνισµών, εκθέσεων, 
αναφορές για οικονοµικό-επιχειρηµατικό περιβάλλον χωρών κλπ. Πηγές 
πληροφόρησης αποτελούν τα Γραφεία Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων 
των ελληνικών αρχών στο εξωτερικό, οι ξένοι οµόλογοι φορείς του ΣΕΒ κ.ά.  
 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στην κα Κ. Τσούτσικα, (e-mail: 
ir@sev.org.gr, τηλ.: 2115006120, fax: 2103222929)  

 


