ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Β8 Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης

«ΓΝΟΥΣ ΠΡΑΤΤΕ»
Μηνιαίο Δελτίο Επιχειρηματικών Πληροφοριών

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017
Συντάκτης: Ι.Μπαντελή, Γραμματέας ΟΕΥ Α’

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ ................................................................................................................... 3
- Διαγωνισμός κρασιού σε ποικιλίες αμπέλου ανθεκτικές σε μύκητες Internationale
PIWI Weinpreis 2017 ................................................................................................ 3
ΗΑΕ ............................................................................................................................... 3
- Εφαρμογή ειδικού φόρου επιτηδεύματος σε προϊόντα καπνού και κατηγορίες
αναψυκτικών .............................................................................................................. 3
ΗΠΑ ............................................................................................................................... 3
- Διοργάνωση 8ου Workshop ΕΕ – ΗΠΑ για τις Βέλτιστες Πρακτικές στον τομέα
των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (Whichita/Kansas, 19-20/10/2017). ................... 3
ΙΡΑΚ .............................................................................................................................. 4
- 44η Διεθνής Εμπορική Έκθεση Βαγδάτης (21-30 Οκτωβρίου 2017) ...................... 4
ΚΑΝΑΔΑΣ .................................................................................................................... 4
- Δασμολογικές ποσοστώσεις τυριών υπό Συμφωνία CETA .................................... 4
ΣΛΟΒΑΚΙΑ ................................................................................................................... 4
- 45η Διεθνής Έκθεση Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων “Agrokomplex 2017”
(Νίτρα, β’ εξάμηνο Αυγούστου 2018) ....................................................................... 4
ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ ................................................................................................................ 5
- Εμπορικές επιχειρήσεις στις Φιλιππίνες εμπλεκόμενες σε κρούσματα απάτης ...... 5

2

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
- Διαγωνισμός κρασιού σε ποικιλίες αμπέλου ανθεκτικές σε μύκητες
Internationale PIWI Weinpreis 2017
Στις 20-21 Οκτωβρίου 2017 διοργανώνεται από την εταιρεία Wine System
AG γευσιγνωστικός διαγωνισμός κρασιών σε ποικιλίες αμπέλου ανθεκτικές σε
μύκητες (Internationale PIWI Weinpreis) στο Bad Durkheim (Ρηνανία – Παλατινάτο)
στη Γερμανία.
Ο διαγωνισμός / γευσιγνωσία πραγματοποιείται για έβδομη φορά, σύμφωνα
με το από την Ε.Ε. αναγνωρισμένο σύστημα PAR www.par-system.de. Λειτουργεί
ήδη ιστοσελίδα του διαγωνισμού www.piwi-international.de , στον οποίο πρέπει να
εγγραφεί κανείς ηλεκτρονικά για συμμετοχή στον διαγωνισμό.
Η προθεσμία για την εγγραφή στο διαγωνισμό είναι η 9/10/2017.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες
στο Γραφείο ΟΕΥ Ντύσσλεντορφ (ecocom-dusseldorf@mfa.gr , τηλ. 0049 211
68785015-16).
Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Ντύσσελντρορφ, 10.8.2017
ΗΑΕ
- Εφαρμογή ειδικού φόρου επιτηδεύματος σε προϊόντα καπνού και κατηγορίες
αναψυκτικών
Στις 21/8/2017 το Υπουργείο Οικονομίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων
δημοσίευσε νόμο με τον οποίο επιβάλλεται από την 1/10/2017 ειδικός φόρος επί της
αξίας (ad valorem) στις ακόλουθες κατηγορίες εμπορευμάτων:
α) προϊόντα καπνού σε ποσοστό 100%
β) αναψυκτικά με ανθρακικό σε ποσοστό 50% &
γ) «ενεργειακά ποτά» σε ποσοστό 50%
Ο συγκεκριμένος φόρος επιβάλλεται σε επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα που
δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, εισαγωγή και αποθήκευση των ανωτέρω
προϊόντων στα ΗΑΕ. Οι επιχειρήσεις αυτές υποχρεούνται να εγγραφούν σε ειδικό
μητρώο και να τηρούν τα σχετικά λογιστικά παραστατικά και βιβλία.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται
στο Γραφείο ΟΕΥ Ντουμπάι (ecocom-dubai@mfa.gr, τηλ. 00971 4 2272106).
Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Ντουμπάι, 23.8.2017
ΗΠΑ
- Διοργάνωση 8ου Workshop ΕΕ – ΗΠΑ για τις Βέλτιστες Πρακτικές στον τομέα
των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (Whichita/Kansas, 19-20/10/2017).
Στις 19-20 Οκτωβρίου 2017 θα πραγματοποιηθεί το 8ο Workshop ΕΕ – ΗΠΑ για τις
βέλτιστες πρακτικές στον τομέα των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.
Για την συγκεκριμένη εκδήλωση απευθύνει πρόσκληση η Αντιπροσωπεία της
ΕΕ στις ΗΠΑ, με την επισήμανση ότι επιδιώκεται η συμμετοχή εκπροσώπων
Συνδέσμων και Επιμελητηρίων από τα κράτη-μέλη, καθώς και η συμμετοχή
καινοτόμων ευρωπαϊκών μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Στόχος της εκδήλωσης,
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μεταξύ άλλων είναι η δικτύωση και ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ επιχειρήσεων
ΕΕ και ΗΠΑ.
Η εκδήλωση αυτή διοργανώνεται σε ετήσια βάση στο πλαίσιο του
Διατλαντικού Οικονομικού Συμβουλίου (TEC) σε συνεργασία με το αμερικανικό
Υπουργείο Εμπορίου.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επικοινωνήσουν με το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Ουάσιγκτων
(ecocom-washington@mfa.gr).
Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Ουάσιγκτων , 8.8.2017
ΙΡΑΚ
- 44η Διεθνής Εμπορική Έκθεση Βαγδάτης (21-30 Οκτωβρίου 2017)
Στις 21-30 Οκτωβρίου 2017 θα πραγματοποιηθεί στην Βαγδάτη η 44η Διεθνής
Εμπορική Έκθεση, στο εκθεσιακό κέντρο της πρωτεύουσας του Ιράκ.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν
στην ιστοσελίδα της έκθεσης www.expo.iq (email: iraqifairs@gmail.com;
interior.fairs@yahoo.com , τηλ. 009647818356836), ή να επικοινωνήσουν με την
Ελληνική Πρεσβεία στη Βαγδάτη (gremb.bag@mfa.gr ).
Πηγή: Πρεσβεία Βαγδάτης , 23.8.2017
ΚΑΝΑΔΑΣ
- Δασμολογικές ποσοστώσεις τυριών υπό Συμφωνία CETA
Σύμφωνα με σημείωμα της Αντιπροσωπείας ΕΕ στον Καναδά έχει ξεκινήσει η
υποβολή αιτήσεων από καναδικές εισαγωγικές εταιρείες για χορήγηση αυξημένων
δασμολογικών ποσοστώσεων (Tariff rate Quotas – TRQs) τυροκομικών προϊόντων
από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Το 20% των αδειών αδασμολόγητης εισαγωγής τυροκομικών (κατά
ποσότητα) από την Ευρωπαϊκή Ένωση πρόκειται να χορηγηθεί σε νέους εισαγωγείς.
Πηγή: Πρεσβεία Οττάβα , 7.8.2017
ΣΛΟΒΑΚΙΑ
- 45η Διεθνής Έκθεση Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων “Agrokomplex
2017” (Νίτρα, β’ εξάμηνο Αυγούστου 2018)
Στις 17-20 Αυγούστου 2017 πραγματοποιήθηκε η 44η Διεθνής Έκθεση
Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων “Agrokomplex 2017” στην πόλη Νίτρα της
Σλοβακίας, με την παρουσία 605 εκθετών από 12 χώρες.
Η έκθεση αυτή είναι μία από τις βασικές διεθνείς εκθέσεις που
πραγματοποιούνται στη Σλοβακία στον τομέα των αγροτικών προϊόντων με
σημαντικό αριθμό επισκεπτών. Διοργανώνεται κάθε έτος το β’ εξάμηνο Αυγούστου.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται
στην Ελληνική Πρεσβεία στην Μπρατισλάβα (gremb.brt@mfa.gr , τηλ. 004212
54434143).
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Πηγή: Πρεσβεία Μπρατισλάβα, 21.8.2017
ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ
- Εμπορικές επιχειρήσεις στις Φιλιππίνες εμπλεκόμενες σε κρούσματα απάτης
Η Πρεσβεία των Φιλιππίνων στην Αθήνα, με ρηματική διακοίνωση,
ενημέρωσε το Υπουργείο Εξωτερικών για εμπορικές εταιρείες, με έδρα τη χώρα
αυτή, που ελέγχονται από τις αρμόδιες αρχές για κρούσματα απάτης. Συγκεκριμένα,
οι εταιρείες αυτές ζητούν προκαταβολές για παραγγελίες που δεν πραγματοποιούν.
Oι επωνυμίες οι οποίες αναφέρονται είναι:
1. Shin International Export Company
2. Shin Premier International Merchant
3. Shin Pulp Papers Supply
4. Fushin International Enterprise
5. Sheen Papel
Πηγή: Πρεσβεία Φιλιππίνων στην Αθήνα, 1.8.2017

5

