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  Νέες δημοπρατήσεις στον τομέα της εξόρυξης στη Σαουδική Αραβία 

To Υπουργείο Εξόρυξης της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε ότι η χώρα 

σχεδιάζει να δημοπρατήσει έως και τρεις άδειες εξόρυξης εντός 2022, 

συμπεριλαμβανομένων των ορυχείων Khnaiguiyah, των οποίων τα κοιτάσματα 

ψευδαργύρου και χαλκού υπολογίζονται σε περίπου 26 εκατομμύρια τόνους.  

Ο Υπουργός Εξόρυξης Bandar Al-Khorayef ανέφερε ότι η χορήγηση των 

αδειοδοτήσεων θα πραγματοποιηθεί βάσει ενός νέου νόμου περί εξορυκτικών 

επενδύσεων, που τέθηκε σε ισχύ τον Ιανουάριο 2021, ο οποίος στοχεύει στην 

επιτάχυνση των ξένων επενδύσεων στον κλάδο, δράση απόλυτα ευθυγραμμισμένη 

με τους στόχους του μεγαλεπήβολου αναπτυξιακού προγράμματος διαρθρωτικών 

μεταρρυθμίσεων VISION 2030 για τη διαφοροποίηση της οικονομίας και την 

βαθμιαία απεξάρτησή της από τους υδρογονάνθρακες.  

Ειδικότερα Σαουδάραβας Υπουργός ανέφερε ότι η διαδικασία υποβολής 

προσφορών θα ξεκινήσει στα τέλη του πρώτου τριμήνου ή στις αρχές του δεύτερου 

τριμήνου 2022 και συμπεριλαμβανομένης της φάσης προεπιλογής, θα διαρκέσει 

περίπου έξι μήνες. Στην συνέχεια θα δημοπρατηθούν άλλα δύο έργα εξόρυξης, με 

βασική επιδίωξη τη στροφή προς την εξόρυξη τεράστιων αναξιοποίητων 

αποθεμάτων βωξίτη, της κύριας πηγής αλουμινίου, καθώς και φωσφορικών 

αλάτων, χρυσού, χαλκού και ουρανίου.  

Γραφείο ΟΕΥ Τζέντας 

 

Διαδικτυακή θεματική εκδήλωση “Έλληνες επιστήμονες στον 

χρηματοοικονομικό τομέα” από το Γραφείο ΟΕΥ Μονάχου 

Στις 17 Φεβρουαρίου 2022, το Γραφείο ΟΕΥ Μονάχου, σε συνεργασία με το 

Δίκτυο Ελλήνων επιχειρηματιών και στελεχών επιχειρήσεων (Hellenic Network of 

Business Executives of Bavaria_ΗΝΒΕΒ) και τη Λέσχη Ελλήνων επιστημόνων (Club 



Griechischer Akademiker) διοργάνωσε διαδικτυακή θεματική εκδήλωση με 

αντικείμενο “Έλληνες επιστήμονες στον χρηματοοικονομικό τομέα”.  

Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η δημιουργία διαύλου συνεργασίας και 

αμφίδρομης επικοινωνίας στελεχών ελληνικής καταγωγής που κατέχουν συχνά 

θέσεις ευθύνης σε τραπεζικά ιδρύματα, επενδυτικές και χρηματιστηριακές 

εταιρείες, εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων, ασφαλιστικές επιχειρήσεις και 

γενικότερα εταιρείες παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.  

Την εκδήλωση παρακολούθησαν μέσω της πλατφόρμας Zoom 40 ακροατές, 

ενώ περίπου 55 ενδιαφερόμενοι την παρακολούθησαν σε ζωντανή μετάδοση από 

τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του ΗΝΒΕΒ.  

Άπαντες οι ομιλητές εξήραν τον σημαντικό ρόλο που κατέχει ο 

χρηματοοικονομικός τραπεζικός και ασφαλιστικός κλάδος στη βαυαρική 

οικονομία, επισημαίνοντας ότι η ευρύτερη περιοχή του Μονάχου αποτελεί πόλο 

έλξης επενδυτικών εταιρειών και χρηματοοικονομικών συμβούλων, οι οποίοι 

εξειδικεύονται στην παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε φυσικά πρόσωπα 

με υψηλή εισοδηματική στάθμη και σημαντική περιουσία.  

Γραφείο ΟΕΥ Μονάχου 

 

Eλπιδοφόρες εξελίξεις στην αμερικανική αγορά ιχθυηρών – Αύξηση 

πωλήσεων και κατανάλωσης 

Η επιθεώρηση επιχειρησιακής έρευνας εμπορίου Progressive Grocer 

δημοσίευσε στην ιστοσελίδα της την έρευνα της εταιρείας Alaska Seafood, με τίτλο 

“The lure of Seafood”, από την οποία συγκρατούνται τα κάτωθι στοιχεία 

ελληνικού ενδιαφέροντος σχετικά με την κατανάλωση ιχθυηρών στις ΗΠΑ: 

- Το 2021 καταγράφηκε άνοδος της τάξης του 50% στην κατανάλωση ιχθυηρών σε 

σχέση με το προηγούμενο έτος. 



- Το 26% των καταναλωτών αγόρασε για πρώτη φορά ιχθυηρά κατά τη διάρκεια 

της πανδημίας, ενώ το 35% κάνει σήμερα συχνότερη κατανάλωση. 

- Ψηλότερα στην προτίμηση των Αμερικανών καταναλωτών βρέθηκαν ο σολομός, 

τα καβούρια και οι γαρίδες. 

- Τα ανωτέρω αντικατοπτρίστηκαν στις πωλήσεις ιχθυηρών, όπου μεταξύ 2019 και 

2021, τα κατεψυγμένα σημείωσαν αύξηση 40,3% και τα φρέσκα 33,6%. 

Όπως σημειώνεται, η ανοδική τάση οφείλεται στο γεγονός ότι τα προϊόντα 

ιχθυηρών, συγκρινόμενα με άλλες πηγές πρωτεΐνης, θεωρούνται περισσότερα 

υγιεινά και γευστικώς ανώτερα ακόμη και από φυτικά υποκατάστατα κρέατος ή 

γαλακτοκομικών. Επιπρόσθετα, το 41% των καταναλωτών θεωρεί τα ελευθέρας 

αλίευσης ιχθυηρά βιώσιμη διατροφική επιλογή.   

Κατόπιν των ανωτέρω, παρουσιάζονται ευκαιρίες για ενίσχυση της 

παρουσίας ελληνικού ψαριού στην αμερικανική αγορά εν γένει, ενώ ειδικά στην 

περιοχή των ΜεσοΔυτικών Πολιτειών των ΗΠΑ μπορούν να διερευνηθούν 

αντίστοιχες ευκαιρίες με την συμβολή του Γραφείου ΟΕΥ Σικάγο. 

Γραφείο ΟΕΥ Σικάγο 

 

  Προώθηση ελληνικών οίνων από διάσημο διεθνή κριτή οίνων στο 

πλαίσιο θεματικής ραδιοφωνικής εκπομπής στη Βραζιλία 

Στο πλαίσιο προσπάθειας προώθησης των ελληνικών οίνων στη Βραζιλία 

και σε συνέχεια σχετικών επαφών του Γραφείου ΟΕΥ Αγίου Παύλου με τον διάσημο 

Βραζιλιάνο διεθνή κριτή οίνων κ. Jorge Lucki, το χρονικό διάστημα 24-26 Ιανουαρίου 

2022, πραγματοποιήθηκαν 3 εκπομπές στον βραζιλιάνικο ραδιοφωνικό σταθμό 

“CBN Radio” σχετικά με ελληνικούς οίνους, ελληνικές διάσημες ποικιλίες, ελληνικά 

οινοποιεία, εισαγόμενους ελληνικούς οίνους στη Βραζιλία κ.λπ. 



Ο κ. Lucki είναι, μεταξύ άλλων, κριτής στον διάσημο διεθνή διαγωνισμό 

“Decanter World Wine Awards”, μέλος της Διεθνούς Ακαδημίας Οίνου και του 

Βραζιλιάνικου Συνδέσμου Οινοχόων, ενώ, όπως επισημαίνει το Γραφείο ΟΕΥ Αγίου 

Παύλου, αποτελεί το σημαντικότερο δημοσιογράφο και ειδήμονα περί οίνων στη 

χώρα.  

Πιο αναλυτικά, στα κύρια σημεία ομιλίας των 3 εκπομπών 

συμπεριελήφθησαν, μεταξύ άλλων, η περιγραφή των κρασιών και των αμπελώνων 

Σαντορίνης, τα κρασιά Κρήτης και οι κυριότερες κρητικές ποικιλίες, καθώς και οι 

αυτόχθονες ελληνικές ποικιλίες με ειδική αναφορά στα κρασιά της Μακεδονίας και 

της Πελοποννήσου.  

Όπως εκτιμά το Γραφείο ΟΕΥ Αγίου Παύλου, ο αντίκτυπος από τις 

παραπάνω εκπομπές υπήρξε θετικότατος, συμβάλλοντας τόσο στην συναφή 

επιμόρφωση/ενημέρωση του βραζιλιάνικου κοινού, όσο και στην περαιτέρω 

προώθηση αυτών στην βραζιλιάνικη αγορά, αυξάνοντας ιδιαιτέρως τον αριθμό των 

παραγγελιών προς τις εισαγωγικές εταιρείες ελληνικών οίνων. 

Γραφείο ΟΕΥ Αγίου Παύλου 

 

 Κοινή ελληνοϊσπανική εκδήλωση σχετική με την βιώσιμη καλλιέργεια 

και εμπόριο του ρυζιού  

 

Την 31η Ιανουαρίου 2022 διοργανώθηκε στην Βαλένθια κοινή 

ελληνοϊσπανική εκδήλωση με τον τίτλο “El aroz, De la Marjal a la gastronomia de 

vanguardia” Master Class, από την ΕΑΣΘ ΑΕ (Εταιρική Αγροτική Σύμπραξη 

Θεσσαλονίκης) και το Ρυθμιστικό Συμβούλιο της Προστατευόμενης Ονομασίας 

Προέλευσης (ΠΟΠ) “Ρύζι της Βαλένθιας” (Consejo regulador de la DOP Arroz de 

Valencia) στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος με διακριτικό τίτλο EU RICE 

Balance in nature για τις δράσεις ενημέρωσης και προώθησης της βιώσιμης 

παραγωγής ρυζιού στην Ελλάδα και την Ισπανία.  



Στην εκδήλωση συμμετείχε, σε συνεννόηση με το Γραφείο ΟΕΥ Μαδρίτης, ο 

Έλληνας Επίτιμος Πρόξενος στην Βαλένθια κ. Θ. Μαργέλλος, ο οποίος απηύθυνε 

χαιρετισμό κάνοντας αναφορά σε βιώσιμες καλλιέργειες ρυζιού της Ελλάδας και 

παράλληλα υπογραμμίζοντας την σημασία την ελληνοϊσπανικής συνεργασίας σε 

θέματα ανάπτυξης μεθόδων βιώσιμων καλλιεργειών. 

Η εκδήλωση έλαβε χώρα στο αμφιθέατρο του Centro De Turismo (CdT) της 

Βαλένθιας και συγκέντρωσε άνω των 60 συμμετεχόντων, μεταξύ των οποίων 

διακεκριμένοι Ισπανοί Σεφ, γευσιγνώστες, δημοσιογράφοι, ειδικοί διατροφής κ.ά. 

Η επόμενη εκδήλωση με συμμετοχή Ελλήνων ρυζοπαραγωγών θα 

οργανωθεί τον Απρίλιο επίσης στη Βαλένθια, στο πλαίσιο και της συζήτησης για 

καταχώριση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης των προϊόντων των 

ρυζοπαραγωγών του Αξιού, μία προσπάθεια στην οποία το Επίτιμο Προξενείο 

Βαλένθιας προτίθεται να παρέχει σχετική υποστήριξη. 

Επίτιμο Προξενείο Βαλένθιας 

 

 Διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα: “Discover Hungary” 

 

Την Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2022 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή εκδήλωση 

με θέμα “Discovery Hungary” , την οποία διοργάνωσαν ο ΣΕΒ, το ΕΒΕΑ, η Enterprise 

Greece και ο ΣΕΒΕ, με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Ελλάδας στην Ουγγαρία 

και την Πρεσβεία της Ουγγαρίας στην Ελλάδα και υπό την αιγίδα του Εθνικού 

Οργανισμού Εμπορίου της Ουγγαρίας (ΗΕPA) και την ουγγρικής Τράπεζας 

Προώθησης Εξαγωγών – Εισαγωγών EximBank.  

Στην εκδήλωση έλαβαν μέρος 300 ελληνικές εταιρείες και θεσμικοί φορείς, 

ενώ συμμετείχαν ως ομιλητές ο Πρέσβης της Ελλάδας στην Ουγγαρία κ. Ε. 

Παντζόπουλος και ο Πρέσβης της Ουγγαρίας στην Ελλάδα κ. E.E. Haupt καθώς 

επίσης και ο Προϊστάμενος του Γραφείου ΟΕΥ Βουδαπέστης κ. Δ. Μαρινόπουλος, ο 

οποίος αναφέρθηκε στις επιχειρηματικές και επενδυτικές ευκαιρίες που 



παρουσιάζει η αγορά της Ουγγαρίας για τους Έλληνες επιχειρηματίες και τις 

δυνατότητες για περαιτέρω ανάπτυξη του εξαγωγικού εμπορίου επισημαίνοντας ως 

κλάδους με σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης τον κλάδο των βιομηχανικών και 

φαρμακευτικών προϊόντων, καθώς και τον αγροδιατροφικό και τουριστικό τομέα.  

Περαιτέρω, κατά την εκδήλωση αναλύθηκαν επιχειρηματικές ευκαιρίες που 

παρουσιάζονται στο πλαίσιο των δράσεων και δυνατοτήτων του Οργανισμού ΗΕΡΑ, 

τα εργαλεία και οι συνέργειες με τις οποίες επιτυγχάνεται η προσέλκυση ξένων 

επενδυτών στην Ουγγαρία καθώς επίσης και το φορολογικό καθεστώς που 

εφαρμόζεται στη χώρα για επενδύσεις στο real estate.  

Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) 
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