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Διεθνείς διαγωνισμοί 

1.  Προκήρυξη διαγωνισμού για την ανακατασκευή, λειτουργία και 

παραχώρηση του αεροδρομίου Κούκες στην Αλβανία 
 

Προκηρύχθηκε από το Αλβανικό Υπουργείο Υποδομών και Ενέργειας διαγωνισμός για την 

υπογραφή συμβάσεως παραχώρησης / ΣΔΙΤ για την ανακατασκευή, λειτουργία και 

παραχώρηση του αεροδρομίου Κούκες. Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι 35 έτη.   

Η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει την 10η Δεκεμβρίου 2018, 12:00. Οι προσφορές θα 

πρέπει να υποβληθούν στα αλβανικά ή αν είναι σε άλλη γλώσσα, να συνοδεύονται από 

μετάφρασή τους στα αλβανικά. 

Όλα τα έγγραφα του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα, στα αλβανικά, στην ιστοσελίδα της 

Υπηρεσίας Δημοσίων Διαγωνισμών, στον ακόλουθο σύνδεσμο: 

http://www.app.gov.al/contract-notice/ και εν συνεχεία αναζήτηση (advanced search) με 

ReferenceNumberREF-90010-10-16-2018. 

Γραφείο ΟΕΥ Τιράνων 

Διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον 

2.  3η θέση στην παγκόσμια κατάταξη Διεθνούς Εμπορικής Διαιτησίας 

(Arbitration) η Σιγκαπούρη 
 

 Σύμφωνα με την Έκθεση Διεθνούς Διαιτησίας 2018, τρίτη παγκοσμίως κατατάσσεται η 

Σιγκαπούρη μετά το Λονδίνο και το Παρίσι, ως προτιμώμενη έδρα επίλυσης εμπορικών 

διαφορών, σύμφωνα με την έρευνα της White and Case, η οποία πραγματοποιήθηκε σε 

συνεργασία με τη Σχολή Διεθνούς Διαιτησίας του Πανεπιστημίου Queen Mary του 

Λονδίνου. Η έρευνα με τίτλο «Η εξέλιξη της Διεθνούς Διαιτησίας» διεξήχθη μεταξύ 

Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2017 σε δείγμα 922 επιχειρήσεων από όλες τις ηπείρους. Στόχος 

της έρευνας ήταν να διαγράψει τις μελλοντικές τάσεις εξέλιξης της Διεθνούς Διαιτησίας, 

καθώς και να καταγράψει τους παράγοντες-κλειδιά που θα επηρεάσουν την μελλοντική 

της εξέλιξη, όπως η πληροφορική, η ενδεχόμενη επίδραση του Brexit και η ενδεχόμενη 

επίδραση στην ποιότητα της απόφασης από την ποικιλομορφία των διαιτητών. 

Το 2017 το κέντρο Διεθνούς Διαιτησίας της Σιγκαπούρης (SIAC το οποίο εδρεύει στο 

Maxwell Chamber) έλαβε 452 αιτήσεις υποθέσεων προς επίλυση, αυξημένες κατά 32% σε 

σχέση με το 2016, από 58 χώρες, γεγονός που αντανακλά το παγκόσμιο κύρος της 

Σιγκαπούρης, ως έδρα Διεθνούς Εμπορικής Διαιτησίας (Ινδία, Κίνα, Ευρώπη και 

Μ.Ανατολή). Εντός του έτους εκδικάστηκαν οι 421 υποθέσεις αποφέροντας έσοδα της τάξης 

των 5,44 δις SGD (περίπου 3,4 δις Ευρώ). 

Γραφείο ΟΕΥ Σιγκαπούρης  

 

http://www.app.gov.al/contract-notice/
callto:90010-10-16-2018
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3.  Απορρύθμιση τριών νέων κατηγοριών δραστηριοποιήσεως για τις 

αλλοδαπές επιχειρήσεις στην Ταυλάνδη 
 

Η ταϊλανδική κυβέρνηση προτίθεται να προβεί στην εφεξής μη συμπερίληψη τριών 

κατηγοριών παροχής υπηρεσιών (εν προκειμένω: υπηρεσιών υποστήριξης 

εγχωρίων θυγατρικών από τις ξένες μητρικές, σε όρους δανεισμού κεφαλαίων, 

ενοικίασης γραφειακών εγκαταστάσεων και παροχής επιχειρηματικής 

συμβουλευτικής) στον «Κατάλογο υπ’ αριθμ’ 3» (δηλαδή τομείς στους οποίους «οι 

Ταϊλανδοί υπήκοοι δεν είναι ακόμη έτοιμοι να ανταγωνιστούν τους αλλοδαπούς») 

του νόμου επί της λειτουργίας των αλλοδαπών επιχειρήσεων στην χώρα. Στόχο της 

αλλαγής αυτής είναι η δημιουργία φιλικότερου επιχειρηματικού κλίματος στην 

Ταϊλάνδη και περισσότερο ελκυστικών προοπτικών προς ξένους δυνητικούς 

επενδυτές και, κατ’ επέκταση, η υψηλότερη προσέλκυση Αμέσων Ξένων 

Επενδύσεων στην χώρα.  

                                                                                           Γραφείο ΟΕΥ Μπανγκόκ 
 

 

4.  Νέος κανονισμός για την παραγωγή, εισαγωγή και χρήση πλαστικών 

και βιοδιασπώμενων σακουλών μεταφοράς στη Γεωργία 
 

Σύμφωνα με απόφαση της Κυβέρνησης της Γεωργίας (αρ. 472/14.9.2018), 

υιοθετήθηκε νέος κανονισμός που διέπει την παραγωγή, εισαγωγή και χρήση 

πλαστικών και βιοδιασπώμενων σακουλών στη χώρα. Τα βασικά σημεία : 

Από 1ης Οκτωβρίου 2018 απαγορεύεται η παραγωγή, εισαγωγή και πώληση  

πλαστικών σακουλών με πάχος μικρότερο από 15 μικρόμετρα (micron). 

Απαγορεύεται η παραγωγή, εισαγωγή και πώληση οξοδιασπώμενων πλαστικών 

σακουλών (oxo-degradable plastic bags). Από 1ης Απριλίου 2019, απαγορεύεται  η 

παραγωγή, εισαγωγή και πώληση πλαστικών σακουλών οποιουδήποτε τύπου και 

πάχους. Εφεξής, επιτρέπεται μόνο η παραγωγή, εισαγωγή και πώληση 

βιοδιασπώμενων σακουλών (biodegradable bags). Η αξιολόγηση συμμόρφωσης 

(conformity assessment) των πλαστικών καθώς και των βιοδιασπώμενων σακουλών  

θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τους όρους του παρόντος τεχνικού κανονισμού. 

Για την εισαγωγή βιοδιασπώμενων σακουλών, είναι απαραίτητο να συνοδεύονται 

από έγγραφο που πιστοποιεί τη συμμόρφωσή τους με το πρότυπο EN 13432: 2000 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης.  

Στις πλαστικές σακούλες πρέπει να αναγράφονται υποχρεωτικά: Στοιχεία του 

παραγωγού, το πάχος και τα συστατικά της δομής τους. Στις βιοδιασπώμενες 

σακούλες πρέπει να αναγράφονται υποχρεωτικά: η σήμανση "βιοδιασπώμενη" 

("biodegradable bag"), τα στοιχεία του παραγωγού και τα συστατικά της δομής τους. 
 

 Γραφείο ΟΕΥ Τιφλίδας 
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5.   Καταναλωτικές Τάσεις στην Ιταλία 

 

Τον Σεπτέμβριο παρουσιάστηκε η προεπισκόπηση της ετήσιας έρευνας του ομίλου 

COOP για τις καταναλωτικές τάσεις στην Ιταλία, διαθέσιμη στην παρακάτω 

ιστοσελίδα: http://www.italiani.coop/rapporto-coop-2018-anteprima-digitale/. 

Σύμφωνα με το δελτίο τύπου, οι εισοδηματικές διαφορές στην Ιταλία παραμένουν 

υψηλές. Το 62% των Ιταλών που βρίσκεται στο χαμηλότερο 20% της κατανομής 

εισοδήματος το οποίο είναι υψηλότερο από το μέσο όρο της ΕΕ. Οι διαφοροποιήσεις 

στην κατανάλωση μεταξύ βορρά και νότου είναι αισθητές.  

Τα στοιχεία για την κατανάλωση για το 2017 σε σύγκριση με το 2010 υποδεικνύουν 

μείωση για το εν λόγω διάστημα κατά 2%, ενώ η ετήσια αύξηση του 2018-2017 ήταν 

χαμηλότερη από αυτή στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες.  

Την τελευταία δεκαετία φαίνεται να έχουν αυξηθεί τα έξοδα για το σπίτι, την 

διασκέδαση, υπηρεσίες, εστίαση και επικοινωνία και να έχουν μειωθεί οι δαπάνες 

για μεταφορές, έπιπλα και συσκευές, αλκοολούχα και καπνό, εκπαίδευση, ένδυση, 

διατροφή.  

Οι Ιταλοί αναδεικνύονται σύμφωνα με τα στοιχεία πρώτοι στην δαπάνη τροφίμων 

σε αξία (€2.428 ετήσια κατά κεφαλή δαπάνη). Το 19% των συνολικών δαπανών 

αφιερώνεται σε τρόφιμα και ποτά. Η τάση για υγιεινή διατροφή είναι ισχυρή και οι 

Ιταλοί καταναλωτές έρχονται πρώτοι στην κατανάλωση φρούτων και λαχανικών.  

                                Γραφεία ΟΕΥ Ρώμης&Μιλάνου 

Κλάδος διατροφής – ποτών 
6.   Αντιδράσεις Ούγγρων παραγωγών για τη χονδρική τιμή των μήλων – 

Δυνατότητες ελληνικών εξαγωγών 

 

Σύμφωνα με το Αγροτικό Επιμελητήριο Ουγγαρίας, οι παραγωγοί μήλων 

αντιδρούν έντονα στην  προτεινόμενη από τις εταιρείες επεξεργασίας φρούτων 

χονδρική τιμή μήλων για το 2018. Πιο συγκεκριμένα, ο Σύνδεσμος Αγροτών 

Ουγγαρίας «Magosz» χαρακτήρισε ως ταπεινωτική για τους καλλιεργητές τη 

χονδρική τιμή των 13 HUF (περίπου €0,04) ανά κιλό που προσφέρουν οι εταιρείες 

επεξεργασίας φρούτων και η οποία δεν επαρκεί για την κάλυψη του κόστους 

παραγωγής. Ιδιαίτερο πρόβλημα φαίνεται να υπάρχει στην περιοχή 

SzabolcsSzatmár-Bereg, όπου παρά τις επανειλημμένες συναντήσεις των αγροτών 

με την τοπική εταιρεία επεξεργασίας φρούτων «Austria Juice» και παρά τη 

διαμεσολάβηση του Συνδέσμου Αγροτών Ουγγαρίας, δεν έχει υπάρξει συμφωνία 

για την τιμή με την οποία οι αγρότες θα πωλούν την παραγωγή μήλων στην 

εταιρεία. Ωστόσο, συμφωνία υπήρξε με άλλη εταιρεία της περιοχής στην τιμή των 

20 HUF (περίπου €0,06) ανά κιλό.  
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Σημειώνεται ότι η Ελλάδα εξάγει στην Ουγγαρία σημαντικές ποσότητες 

εσπεριδοειδών (κωδικός Συνδυασμένης Ονοματολογίας 0805), με εξαγωγές το 2017 

αξίας €3,2 εκ., καλύπτοντας το 5,88% των ουγγρικών εισαγωγών σε εσπεριδοειδή. 

Κυριότερος  ανταγωνιστής η Ισπανία η οποία καλύπτει το 27,82% των ουγγρικών 

εισαγωγών.  

Για την τρέχουσα χειμερινή περίοδο, εξαγωγικές δυνατότητες για την Ελλάδα 

παρουσιάζουν και οι κωδικοί Σ.Ο.0810 (φράουλες και ακτινίδια) και Σ.Ο.0808 (μήλα 

και αχλάδια) αλλά και την κατηγορία Σ.Ο.0814 (φλούδες εσπεριδοειδών, πεπονιών, 

καρπουζιών -νωπές, κατεψυγμένες, ή σε άλμη). 

      Γραφείο ΟΕΥ Βουδαπέστης  

 
7.  Ελληνικές διακρίσεις στα Βραβεία Καινοτομίας SIAL 2018 (SIAL 

Innovation Awards) (Παρίσι, 21-25.10.2018) 
 

Σημαντικότατες ήταν οι διακρίσεις που απέσπασαν ελληνικά προϊόντα στον 

διαγωνισμό καινοτομίας SIAL Innovation Awards που διοργανώθηκε στο πλαίσιο 

της Δ.Ε. Τροφίμων και Ποτών SIAL Paris 2018 (21-25 Οκτωβρίου τ.έ.).  

 Συγκεκριμένα, η ελληνική εταιρεία ΥΓΙΕΙΑ ΚΕΦΙΡ απέσπασε το χρυσό βραβείο 

καινοτομίας SIAL με το προϊόν της ΚΕΦΙΡ ΝΑΜΑΣΤΕ, το οποίο αποτελεί 

προβιοτικό αναψυκτικό, φυσικώς ανθρακούχο, χωρίς συντηρητικά και πρόσθετα, 

χωρίς λακτόζη και γλουτένη, 100% φυσικό προϊόν, κατάλληλο για χορτοφάγους, σε 

δύο γεύσεις, πιπερόριζας και μέντας. Το ίδιο προϊόν απέσπασε επίσης το βραβείο 

στην κατηγορία Εναλλακτικού Τροφίμου. 

 Επιπροσθέτως, συνολικά 5 ελληνικά προϊόντα κατάφεραν να διακριθούν και να 

συμπεριληφθούν στα Επιλεγμένα Καινοτόμα προϊόντα της Έκθεσης (SIAL 

Innovation Selection). Συγκεκριμένα πρόκειται για τα προϊόντα: 

Κεφίρ με στέβια, φράουλα, βύσσινο, βατόμουρο, ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ 

ΠΟΠ Φέτα, snack pack, ROUSSAS DAIRY 

42 Premium Blend Εξαιρετικά Παρθένο Ελαιόλαδο, TERRA CRETA Α.Ε. 

Ελαιοπουλάκι, ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Α.Ε. 

Ψημένες Πράσινες Ελιές, PELOPAC MEDITERRANEAN FOOD SPECIALTIES 

  

Γραφείο ΟΕΥ Παρισιού 
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Εκδηλώσεις 
8.  Παρουσίαση έργου ‘INNOPLATFORM’ (συνεργασία φορέων από 

Ελλάδα, Κύπρο, Αλβανία, Βουλγαρία και πΓΔΜ) χρηματοδοτούμενου από το 

Πρόγραμμα Interreg Balkan – Mediterranean (Σκόπια, 15.10.2018) 
 

Το έργο ‘INNOPLATFORM’ (www.innoplatform.eu), παρουσιάστηκε σε εκδήλωση, στις 15 

Οκτωβρίου 2018, στα Σκόπια. Το έργο επελέγη για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της πρώτης 

πρόσκλησης υποβολής προσφορών του Προγράμματος Interreg Balkan – Mediterranean, υπό 

τον Άξονα 1: Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία. Επικεφαλής εταίρος είναι το Κέντρο 

Διαχείρισης Γνώσης της πΓΔΜ, ενώ στο έργο συμμετέχουν ως εταίροι φορείς από την 

Ελλάδα (Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων ‘Διόφαντος’ και Σύνδεσμος 

Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος), την Κύπρο (Εμπορικό και Βιομηχανικό 

Επιμελητήριο Λεμεσού), την Αλβανία (Κέντρο Έρευνας και Πληροφορικής UET) και τη 

Βουλγαρία (Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Μπουργκάς).  

Το ‘INNOPLATFORM’ περιλαμβάνει τα εργαλεία ‘InnoTools’ που αφορούν στη μεταφορά 

τεχνογνωσίας για (α) την επιτυχή εισαγωγή νέων προϊόντων και υπηρεσιών στην αγορά, 

(β) την αναζήτηση του κατάλληλου εταίρου για την ανάπτυξη καινοτόμων 

δραστηριοτήτων, (γ) τη διαμόρφωση της αναπτυξιακής στρατηγικής και του τεχνολογικού 

σχεδιασμού των ΜΜΕ και (δ) τη χρηματοδοτική αξιολόγηση καινοτόμων έργων, βάσει του 

επιχειρηματικού μοντέλου κάθε επιχείρησης.  Στο ‘InnoScorecard’ της πλατφόρμας έχουν 

συγκεντρώωθεί στατιστικά στοιχεία για την Ελλάδα, την Κύπρο, την Αλβανία, τη 

Βουλγαρία και την πΓΔΜ με δυνατότητα σύγκρισης μεταξύ χωρών ανά έτος και δείκτη 

μέτρησης. Το ‘Innoregion’ παρέχει πληροφόρηση σχετικά με δυνατότητες χρηματοδότησης 

και δικτύωσης καινοτόμων επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο του έργου, έχουν επίσης εκπονηθεί 

μελέτες σχετικά με το επιχειρηματικό περιβάλλον στις συμμετέχουσες χώρες, σε 

δυναμικούς κλάδους τους και σε περιοχές τους. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί τον 

Ιούλιο του 2019.                                                                                         Γραφείο ΟΕΥ Σκοπίων 

 

9.   Συνέδριο Reload Greece «RG Connect18: Where Challenges Meet Solvers» 

(Λονδίνο, 6 Οκτωβρίου 2018) 
 

Πραγματοποιήθηκε στις 6 Οκτωβρίου τ.ε. το 5ο Συνέδριο του οργανισμού Reload Greece στο 

Λονδίνο με τη συμμετοχή πολλών Ελλήνων που δραστηριοποιούνται στο πεδίο των 

νεοφυών επιχειρήσεων, καθώς και εκπροσώπων ελληνικών επιχειρήσεων που συνδέονται 

με το Reload Greece. Ο οργανισμός Reload Greece συστάθηκε το 2012 από Έλληνες που 

διαμένουν και εργάζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο και αποτελεί μια ταχύτατα 

αναπτυσσόμενη πλατφόρμα, με στόχο τη διασύνδεση και καθοδήγηση νέων Ελλήνων στο 

πεδίο των νεοφυών επιχειρήσεων, είτε στην Ελλάδα είτε στο ΗΒ, που αναζητούν 

συμβουλές και χρηματοδότηση. To Reload Greece έχει βοηθήσει ήδη περίπου 100 νεοφυείς 

επιχειρήσεις και συμβάλει στην εξεύρεση χρηματοδότησης ύψους 4 εκατ. λιρών.    

          Γραφείο ΟΕΥ Λονδίνου 

 

http://www.innoplatform.eu/
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Ελληνικές επιχειρηματικές συνεργασίες στο εξωτερικό 
                                                                                             

10.    Δεκαετής συνεργασία INTRALOT με κροατική εταιρεία Hrvatska Lutrija 

 
Η ΙΝΤΡΑΛΟΤ επιλέχθηκε μετά από διαγωνισμό από την κροατική κρατική λαχειοφόρο 

αγορά Hrvatska Lutrija για μία μακροπρόθεσμη συνεργασία, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία 

στις 10.10.2018: «υπέγραψε δεκαετή σύμβαση συνεργασίας για την υλοποίηση του νέου 

ολοκληρωμένου οικοσυστήματος Lotos10 με την ικανότητα Omni Channel, ανάπτυξη 

καινοτόμου λιανικής τεχνολογίας και παροχή επιχειρησιακής υποστήριξης. Το μοντέλο 

συνεργασίας μεταξύ των δύο εταιρειών θα είναι ένα μοντέλο μικτού εισοδήματος, στο 

οποίο η κροατική λαχειοφόρος αγορά και η INTRALOT μοιράζονται το κόστος επένδυσης, 

την ευθύνη, τους κινδύνους και τελικά τα κέρδη σύμφωνα με το προσύμφωνο.   

 

                                                                                                                           Γραφείο ΟΕΥ Ζάγκρεμπ 


