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ΗΠΑ
4ος Διεθνής Διαγωνισμός Ελαιολάδου «New York International Olive Oil
Competition»
Στις 11-14 Απριλίου 2016 θα πραγματοποιηθεί στη Νέα Υόρκη ο 4ος Διεθνής
Διαγωνισμός Ελαιολάδου “New York International Olive Oil Competition”.
Αναμένονται 700 συμμετοχές από 25 χώρες.
Διοργανωτής του διαγωνισμού είναι το πολύ γνωστό αμερικανό διαδικτυακό
περιοδικό “Olive Oil Times”, με χορηγούς την αλυσίδα καταστημάτων τροφίμων
Fairway και το υψηλού κύρους International Culinary Center της Νέας Υόρκης.
Στους προηγούμενους διαγωνισμούς αρκετές ελληνικές ετικέτες έχουν βραβευτεί.
Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται
στην ιστοσελίδα http://nvoliveoil.com .
Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Ν. Υόρκης , 30.11.2015
ΙΑΠΩΝΙΑ
Κατάλογος εγκεκριμένων ελληνικών εργαστηρίων τροφίμων και ποτών στην
Ιαπωνία
Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της ελληνικής
Πρεσβείας στο Τόκυο έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα www.japan-greecebusiness.gr/#!japan-food-market/ct5r
επιχειρηματικό
οδηγό,
στον
οποίο
περιλαμβάνεται κατάλογος ελληνικών εργαστηρίων τροφίμων και ποτών, οι
αναλύσεις των οποίων γίνονται δεκτές από τις ιαπωνικές αρχές κατά τον εκτελωνισμό
εμπορευμάτων ή άλλες περιπτώσεις κατά τις οποίες ζητούνται ανάλογες αναλύσεις.
Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Τόκυο, 11.12.2015
ΠΓΔΜ
Απαγόρευση εισαγωγών βοείου κρέατος και συναφών προϊόντων –
γαλακτοκομικών λόγω οζώδους δερματίτιδας
Η Υπηρεσία Τροφίμων και Κτηνιατρικής της ΠΓΔΜ, έχει επιβάλει
απαγόρευση στην εισαγωγή βοείου κρέατος και συναφών προϊόντων,
περιλαμβανομένων των γαλακτοκομικών, λόγω της οζώδους δερματίτιδας,
κτηνιατρικής ασθένειας που παρουσιάστηκε σε περιοχές της Β. Ελλάδας. Η
απαγόρευση προκύπτει από Εφαρμοστική Απόφαση Ευρωπαϊκής Επιτροπής με
αριθμό 2311/9.12.2015. Οι νομοί που περιλαμβάνονται στον αποκλεισμό των
εξαγωγών των ανωτέρω προϊόντων είναι οι νομοί Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης,
Καβάλας, Χαλκιδικής, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Δράμας, Σερρών και η νήσος Λήμνος.
Το Υπουργείο Εξωτερικών έχει ήδη ενημερώσει τις αρμόδιες διευθύνσεις του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προκειμένου διερευνηθεί υπόθεση
και δοθεί λύση.
Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Σκοπίων, 5.1.2016
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ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Έλεγχος παραστατικών μεταφοράς χρημάτων “SWIFT” από Έλληνες εξαγωγείς
νωπών φρούτων, λαχανικών και τροφίμων γενικότερα
Σύμφωνα με πρόσφατες καταγγελίες Ελλήνων εξαγωγέων νωπών φρούτων,
αλλά και τροφίμων γενικότερα, επισημαίνεται ότι παρατηρείται το φαινόμενο
αποστολής πλαστών “SWIFT”, μέσω e-mail, ως αποδεικτικό πληρωμής εμπορικής
συναλλαγής. Η αποστολή γίνεται κατά κύριο λόγο την ημέρα της Παρασκευής,
προκειμένου επισπευτεί η αποστολή των εμπορευμάτων το Σαββατοκύριακο.
Λόγω της εξάπλωσης του φαινομένου αυτού, συνίσταται υπογραφή
συμβολαίου μεταξύ των μερών και έλεγχος της ταυτότητας του “SWIFT”. Επιπλέον,
πριν την αποστολή του εμπορεύματος, κάθε Έλληνας εξαγωγέας θα πρέπει να ελέγχει
την κατάθεση του “SWIFT” στην ελληνική τράπεζα, με την οποία συνεργάζεται.
Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Βουκουρεστίου,3.12.2015
Έκδοση πιστοποιητικού «ρίσκου» επιχειρηματικής συνεργασίας – Ίδρυση νέας
υπηρεσίας στα Επιμελητήρια Ρουμανίας
Το Κεντρικό και τα περιφερειακά επιμελητήρια της Ρουμανίας, σε
συνεργασία με την ιδιωτική εταιρεία παροχής χρηματοοικονομικών αναφορών
RisCo, ίδρυσαν νέα υπηρεσία έκδοσης πιστοποιητικού «ρίσκου» επιχειρηματικής
συνεργασίας, έναντι μικρής αμοιβής, βάσει του οποίου μπορούν οι επιχειρήσεις να
πληροφορούνται για την φερεγγυότητα του προς επιλογή τους συνεργάτη.
Για τη νέα αυτή υπηρεσία, έχει δημιουργηθεί ειδική ιστοσελίδα
(www.riscpartener.ro), στην οποία υπάρχουν διαθέσιμες γενικές πληροφορίες καθώς
και κατάλογος των υπεύθυνων ανά περιοχή ενδιαφέροντος.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις δύνανται να
επικοινωνήσουν με τα κατά τόπους εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια της
περιοχής όπου υπάγεται η ρουμανική επιχείρηση για την οποία αναζητούν
πληροφορίες και να κοινοποιήσουν το σχετικό τους αίτημα. Το κόστος του κάθε
πιστοποιητικού ανέρχεται σε 100 Ron χωρίς ΦΠΑ και η πληρωμή γίνεται προς το
Επιμελητήριο που το εκδίδει. Προς το παρόν, οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες μόνο
στην ρουμανική γλώσσα.
Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Βουκουρεστίου,7.12.2015
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