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Κλάδος τροφίμων / ποτών 

1. Διοργάνωση 1ης Θεματικής Ημερίδας στο πλαίσιο των «Ημερών Πληροφόρησης 

Επιχειρηματιών» για τις αγορές ελαιολάδου και γαλακτοκομικών προϊόντων (Αθήνα, 

κτίριο ΕΒΕΑ, Μεγάλη Τρίτη, 03.04.2018) 

 

 Στο πλαίσιο της διοργάνωσης των «Ημερών Πληροφόρησης Επιχειρηματιών», που 

στοχεύουν στην ενημέρωση της επιχειρηματικής κοινότητας για τις διεθνείς αγορές, και που 

έχει καθιερωθεί, τα τελευταία χρόνια, να πραγματοποιούνται από το ΥΠΕΞ σε συνεργασία 

με το ΕΒΕΑ, προγραμματίζεται η φετινή εαρινή Ημέρα Πληροφόρησης Επιχειρηματιών να 

είναι εστιασμένη στην ενίσχυση της εξωστρέφειας συγκεκριμένων προϊόντων. Η 1η 

«Θεματική Ημέρα Πληροφόρησης Επιχειρηματιών» θα αφορά στο ελαιόλαδο και στα 

γαλακτοκομικά και θα λάβει χώρα την Μεγάλη Τρίτη, 3 Απριλίου, στο κτίριο του ΕΒΕΑ. Θα 

παρουσιαστούν, συνοπτικά, οι αγορές ελαιολάδου και γαλακτοκομικών προϊόντων του 

Καναδά, της Σαουδικής Αραβίας, της Ουγγαρίας και του Βελγίου από στελέχη των 

αντίστοιχων Γραφείων ΟΕΥ. Περισσότερες πληροφορίες όπως και η δήλωση συμμετοχής, θα 

αναρτηθούν, εντός Μαρτίου, στη διαδικτυακή πύλη www.agora.mfa.gr. 

Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών  

Β8 Διεύθυνση ΥΠΕΞ 

Εξαγωγικό Εμπόριο 

2.  Νέο ρεκόρ ελληνικών εξαγωγών προς τη Σουηδία κατά το 2017 

 

Η συνολική αξία των ελληνικών εξαγωγών προς τη Σουηδία κατά το χρονικό 

διάστημα Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2017 ανήλθε στο ποσό των 28.832 εκατ. Ευρώ, έναντι 25.463 

εκατ. € κατά το ίδιο διάστημα του 2016, παρουσιάζοντας αύξηση 13,2%. Οι συνολικές 

εξαγωγές προς τη Σουηδία, ακολουθώντας τη γενικότερη αυξητική τάση,  έφτασαν κατά το 

2017 στα 192,8 εκ. €, έναντι 182,7 εκ. € του 2016, και υπερέβησαν για πρώτη φορά το φράγμα 

των 190 εκ. €. 

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ., η Σουηδία, κατά το 2017, 

βρέθηκε στην 32η θέση μεταξύ των κυριοτέρων χωρών/προορισμών των ελληνικών 

προϊόντων παγκοσμίως και στη 16η θέση μεταξύ των κυριοτέρων χωρών/προορισμών των 

ελληνικών προϊόντων στις χώρες της Ε.Ε. . 

Γραφείο ΟΕΥ Στοκχόλμης 

http://www.agora.mfa.gr/
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3.  Αποτελέσματα απαγόρευσης εισαγωγών στη Ρωσία 

 

Ο επικεφαλής της ρωσικής Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Κτηνιατρικής και 

Φυτοϋγειονομικής Εποπτείας (Rosselkhoznadzor: www.fsvps.ru), SergeiDankvert, δήλωσε ότι 

μόνο το 8% επί συνόλου 4.500 Ευρωπαίων εξαγωγέων αγροδιατροφικών προϊόντων θα 

μπορούσαν να επιστρέψουν στη ρωσική αγορά σε περίπτωση άρσης της ισχύουσας 

απαγόρευσης εισαγωγής δυτικών τροφίμων. Ο κ. Dankvert εξήγησε ότι, μετά από τέσσερα 

χρόνια διακοπής των σχετικών εμπορικών ροών από την ΕΕ στη Ρωσική Ομοσπονδία, η 

Rosselkhoznadzor δε θα είναι σε θέση να κάνει δεκτές τις εγγυήσεις που παρέχονται από τις 

αρμόδιες κτηνιατρικές και φυτοϋγειονομικές υπηρεσίες των κρατών -μελών της ΕΕ, ενώ για 

την επιθεώρηση των ευρωπαϊκών εξαγωγικών επιχειρήσεων από την ίδια τη ρωσική 

υπηρεσία θα χρειαστούν από τρία έως δέκα έτη. 

Γραφείο ΟΕΥ 

Μόσχας 

 

4.   Κλάδοι με εξαγωγική προοπτική στην Ινδονησία 

 

Σύμφωνα με την Πρεσβεία μας στη Τζακάρτα, η ύπαρξη ευμεγέθους μεσαίας τάξης 

στην Ινδονησία δημιουργεί σημαντικές προοπτικές για προώθηση των εξαγωγών μας. 

Συγκεκριμένα για τους κλάδους τροφίμων, ποτών, οπωροκηπευτικών, δομικών υλικών, 

ναυτιλιακού εξοπλισμού, προϊόντων καπνού, καλλυντικών, φαρμάκων και βάμβακος 

φαίνεται να υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για εισαγωγή τους στην Ινδονησία. Επιπλέον, ο 

κατασκευαστικός κλάδος βρίσκεται σε άνοδο προσφέροντας ευκαιρίες σε ελληνικές 

κατασκευαστικές εταιρείες καθώς και σε εταιρείες παραγωγής δομικών υλικών. 

Πρεσβεία Τζακάρτα 

 

5.  Εξαγωγή πουλερικών στη Σαουδική Αραβία 

 

Ο Σαουδαραβικός Οργανισμός για τον έλεγχο των τροφίμων και φαρμάκων (SFDA) 

εξέδωσε ανακοίνωση κατά την οποία θα απαγορεύεται εφεξής η ηλεκτροπληξία κατά τη 

σφαγή των πουλερικών ( αναισθητοποίηση των πουλερικών με ηλεκτρικό υδρόλουτρο ) 

κατά την εισαγωγή κρέατος και προϊόντων κρέατος πουλερικών στη χώρα. Η εν λόγω 

απόφαση τίθεται σε ισχύ από 01 Μαρτίου 2018. 

Γραφείο ΟΕΥ Τζέντας 

ΥΠΑΑΤ- Γεν Δ/νση Κτηνιατρικής 
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Αγορά Ακινήτων 

 

6.  Η αγορά ακινήτων στη Γαλλία 

 

Το 2017, οι πωλήσεις ακινήτων στη Γαλλία έφθασαν σχεδόν το 1 εκατομμύριο 

συναλλαγές, παράλληλα με άνοδο των τιμών στις περισσότερες μεγάλες πόλεις της χώρας. 

Έτσι στο Παρίσι, το μέσο τετραγωνικό μέτρο ξεπέρασε τις 9.000 ευρώ σε αξία, με ένα μέσο 

κόστος 452.545 ευρώ για μία κατοικία μόλις 51 τ.μ.. Το 2017, το 84% των αγοραστών της 

πρωτεύουσας ήταν μεσαία ή ανώτερα διευθυντικά στελέχη και ελεύθεροι επαγγελματίες, 

ενώ η κατηγορία των λοιπών εργαζομένων ουσιαστικά απουσιάζει, αγγίζοντας μόλις το 

5,8% σύμφωνα με στοιχεία του μεσιτικού γραφείου Century 21 (με περίπου 850 πρακτορεία 

σε αστικές και επαρχιακές περιοχές).  

Σύμφωνα με την Εθνική Ομοσπονδία Κτηματομεσιτικών, η μέση τιμή για όλη τη 

Γαλλία διαμορφώνεται στα 3.385 ευρώ/τ.μ.. Οι επενδύσεις στα ακίνητα, το 2017, 

ενθαρρύνθηκαν ιδιαίτερα από τα πολύ χαμηλά επιτόκια, με τις εγκρίσεις δανείων να 

διπλασιάζονται από 123 δισ. € σε 253 δισ. €. Υπολογίζεται ότι εντός του έτους, τα νοικοκυριά 

δανείζονταν με μέσο επιτόκιο 1,57% και αποπληρωμή εντός 219 μηνών, ήτοι 50 μήνες 

περισσότερους από το 2003. Εντούτοις, εντός του 2018, η άνοδος των τιμών αναμένεται να 

επιβραδυνθεί και η αγορά να αυτορυθμιστεί.  

Γραφείο ΟΕΥ Παρισίων 

7.  Η αγορά ακινήτων στην Κύπρο 

 

Κατά το 2017, οι πωλήσεις ακινήτων άγγιξαν τις 9 χιλιάδες, σημειώνοντας αύξηση 

περί το 24% έναντι του 2016. Ο μεγαλύτερος αριθμός πωλήσεων αφορούσε ακίνητα στη 

Λεμεσό και την Πάφο, ενώ στη Λάρνακα παρατηρήθηκε μικρή υποχώρηση. Σύμφωνα με τα 

στοιχεία του αρμοδίου τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας του Υπουργείου 

Εσωτερικών το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε σε οικιστικά ακίνητα, ενώ η ζήτηση εμπορικών 

ακινήτων υπήρξε χαμηλότερη. 

Σύμφωνα με τον Κυπριακό Σύνδεσμο Ιδιοκτητών, οι τιμές πώλησης των ακινήτων 

κινήθηκαν ανοδικά σε όλες τις πόλεις και τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, με τις 

σημαντικότερες αυξήσεις να καταγράφονται στη Λεμεσό, τη Λευκωσία και τη Λάρνακα και 

χαμηλότερες στην Πάφο και το Παραλίμνι. 

Για το τρέχον έτος αναμένεται περαιτέρω ανάπτυξη της αγοράς και αύξηση των 

τιμών σε συνάρτηση με τη δανειοδοτική πολιτική των πιστωτικών ιδρυμάτων αλλά και τις 

εκποιήσεις ακινήτων που έχουν αποδοθεί στις τράπεζες έναντι διαγραφής δανείων. 

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της Κύπρου κατά το 

διάστημα Ιανουαρίου- Οκτωβρίου 2017, η συνολική αξία των αδειών οικοδομής που 
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εκδόθηκαν αυξήθηκε κατά 37,8% και το συνολικό εμβαδόν κατά 35,5%. Ο αριθμός των 

οικιστικών μονάδων παρουσίασε αύξηση της τάξης του 35,9%. 

Γραφείο ΟΕΥ Λευκωσίας 

Αποστολές - Σεμινάρια 

8.  Εκπαιδευτική αποστολή στην Ιαπωνία για εταιρίες μεταποίησης 

 

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Βιομηχανικής Συνεργασίας ΕΕ-Ιαπωνίας διοργανώνει 

πενθήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στην Ιαπωνία κατά το διάστημα 25-29 Ιουνίου 2018 με 

στόχο να γνωρίσουν οι συμμετέχοντες τις ιαπωνικές βέλτιστες πρακτικές στην μεταποίηση 

και στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας και την μείωση του κόστους παραγωγής των 

ευρωπαϊκών εταιρειών. 

Το σεμινάριο και η επίσκεψη απευθύνονται σε στελέχη μεταποιητικών εταιρειών των 

κρατών –μελών της Ε.Ε. με γνώση των αρχών του «world class manufacturing» και τεχνικό 

εκπαιδευτικό υπόβαθρο.  

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 22 Μαρτίου 2018. Δεν υπάρχει κόστος 

συμμετοχής και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιδοτεί την συμμετοχή με το ποσό των €600. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμβουλευθούν την 

ιστοσελίδα https://www.eu-japan.eu/events/world-class-manufacturing (κα. Diane Lula, 

Email:d.lula@eu-japan.eu. Τηλ.+32 2 282 0040).  

Γραφείο ΟΕΥ Τόκυο 

9.   15ο Σεμινάριο Ε.Ε - Ο.Η.Ε για συμμετοχή σε διαγωνισμούς προμηθειών των 

Ηνωμένων Εθνών 

 

Το χρονικό διάστημα 9 – 10 Απριλίου 2018 πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο 

Bohemian Hall Νέας Υόρκης το 15ο, κατά σειρά, ετήσιο επιμορφωτικό σεμινάριο, με 

αντικείμενο τις διαδικασίες και τους κανόνες λειτουργίας του συστήματος προμηθειών του 

Ο.Η.Ε. (E.U. – U.N. Procurement Seminar). 

Το σεμινάριο διοργανώνεται από το “European Union Procurement Forum – E.U.P.F”, 

το οποίο αποτελεί ομάδα εργασίας εκπροσώπων των Γραφείων Ο.Ε.Υ κρατών – μελών της 

Ε.Ε που εδρεύουν στη Νέα Υόρκη. Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εκπαίδευση εταιρειών 

κρατών – μελών της Ε.Ε, οι οποίες ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς 

προμηθειών των εξειδικευμένων φορέων του Ο.Η.Ε, επί των διαδικασιών και των πρακτικών 

συμμετοχής στους εν λόγω διαγωνισμούς, προκειμένου να βελτιώσουν την επιλεξιμότητά 

τους. Παράλληλα, στο πλαίσιο του σεμιναρίου, διοργανώνονται κατ’ ιδίαν συναντήσεις των 

https://www.eu-japan.eu/events/world-class-manufacturing
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εταιρικών στελεχών με τους επικεφαλής ή εκπροσώπους των εξειδικευμένων οργανισμών 

του Ο.Η.Ε.. 

Αξίζει να υπογραμμιστεί ότι το σύστημα προμηθειών του Ο.Η.Ε δημιουργεί μια αγορά 

αξίας 17 δισ. $ σε ετήσια βάση, ενώ υπάρχουν πλείστες όσες ευκαιρίες σε κλάδους υψηλού 

ελληνικού ενδιαφέροντος, όπως οι κατασκευές, τα φαρμακευτικά είδη, τα προϊόντα και οι 

υπηρεσίες πληροφορικής και τεχνολογίας, ο αμυντικός εξοπλισμός, υπηρεσίες, catering κ.λπ. 

Ειδικότερα αναφορικά με τη διαδικασία συμμετοχής στο εν θέματι Σεμινάριο, 

εφιστούμε την προσοχή στα εξής σημεία: 

- Η προμήθεια για την εγγραφή στο σεμινάριο εκπνέει στις 31.3.2018. 

- Η προθεσμία για την εγγραφή στο σεμινάριο, με δυνατότητα διενέργειας κατ’ ιδίαν 

συναντήσεων με εκπροσώπους του Ο.Η.Ε λήγει στις 9.3.2018, προκειμένου να καταρτισθεί 

εγκαίρως το σχετικό πρόγραμμα συναντήσεων. 

- Το αντίτιμο που πρέπει να καταβάλει μια εταιρεία που ενδιαφέρεται να συμμετάσχει 

ανέρχεται σε 975 $ κατ’ άτομο. 

Για περαιτέρω πληροφορίες καθώς και για την αποστολή φόρμας εγγραφής, οι 

ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα eupf.org ενώ για πληροφορίες 

αναφορικά με το σύστημα και τη διαδικασία προμηθειών του ΟΗΕ μπορούν να ανατρέξουν 

στην ιστοσελίδα www.un.org/Depts/ptd. 

Γραφείο ΟΕΥ Νέας Υόρκης 

Τουρισμός 

10.   Σημαντική αύξηση Τούρκων τουριστών προς Ελλάδα το 2017 

 

Κατά τα έτη 2012-2017 σημειώθηκε σημαντική αύξηση της τουριστικής κίνησης 

μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Ο αριθμός των Τούρκων τουριστών που επισκέφθηκαν την 

Ελλάδα αυξήθηκε , το 2017, κατά 17,2 % (από 785 χιλ. σε 921 χιλ. τουρίστες) ενώ μικρή 

αύξηση της τάξεως του 4,6% παρουσίασε και το τουριστικό ρεύμα από Ελλάδα προς Τουρκία 

(595 χιλ τουρίστες το 2017). 

 Η εξέλιξη αυτή είναι ενδεικτική της αυξανόμενης αγοραστικής δύναμης ενός 

μεγάλου μέρους του τουρκικού πληθυσμού και παράλληλα συμβάλει στην αύξηση της 

ζήτησης για αγορά ακινήτων στην Ελλάδα από Τούρκους πολίτες. 

Γραφείο ΟΕΥ Άγκυρας 
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