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B’ Τρίμηνο  2014 

 
 

Αφορά αλλοδαπές επιχειρήσεις, οι οποίες εκδήλωσαν ενδιαφέρον για συνεργασία, 

ώστε να διαθέσουν στη χώρα τους ελληνικά προϊόντα. 

 

Οι ζητήσεις παρατίθενται ανά χώρα και είναι οι εξής: 

 

Τυνησία : 2 επιχειρήσεις για εισαγωγή μεταχειρισμένων τουριστικών οχημάτων, 

προκατασκευασμένων κτιρίων, ξυλίνων σαλέ, κάβων και αλυσίδων πρόσδεσης 

πλοίων σε λιμάνια. 

Τουρκία : 2 επιχειρήσεις για εισαγωγή ρυζιού και αλουμινίου. 

Σρι Λάνκα : 2 επιχειρήσεις για εισαγωγή άνθρακα και σωλήνων από ανοξείδωτο 

χάλυβα. 

Ρουμανία : 1 επιχείρηση για εισαγωγή πλαστικών δοχείων απορριμμάτων και 1 

αίτημα συνεργασίας με εταιρείες παραγωγής ελαιολάδου και ελιών. 

 

Ζήτηση, από 1 επιχείρηση, στους ακολούθους κλάδους ανά χώρα: 

 

Γερμανία : ράβδοι ψευδαργύρου. 

ΗΠΑ : τρόφιμα και ποτά. 

Σλοβενία : παγωτό γιαούρτι.  

 
Όσοι ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες, μπορούν να απευθύνονται στο 

Τμήμα Βιομηχανίας του ΕΒΕΑ (τηλ. 210 3607944, fax 210 3624643, email: 

viom@acci.gr ) 
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝ ΞΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ 

ΑΝΑΖΗΤΟΥΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 
  

B’ Τρίμηνο του 2014 

Αυξημένη Προσφορά Προϊόντων και Υπηρεσιών εμφανίζει η Ουκρανία από 479 
επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στους κλάδους:1) τροφίμων και 
επεξεργασίας τροφίμων 2) βιομηχανικού εξοπλισμού 3) χημικών –πετρελαιοχημικών 
4) ξυλείας-επίπλων 5) χαρτοβιομηχανίας 6) αγροτικών προϊόντων 7) κατασκευών 
κτιρίων-δομικών υλικών 8) ιατρικού εξοπλισμού 9) ένδυσης-υπόδησης και λευκών 
ειδών 10) υαλουργίας 11) μεταλλικών και μη μεταλλικών ορυκτών 12) μηχανολογικού 
και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για βαριά βιομηχανία και 13) φαρμακοβιομηχανίας. 
 
Ακολουθούν: 
Η Τουρκία με προσφορές από 13 επιχειρήσεις στους κλάδους: 1) αγροτικών 
προϊόντων 2) μεταλλουργίας 3) μηχανολογικού εξοπλισμού 4) επίπλων 5) ειδών 
χειροτεχνίας 6) πλαστικών-ελαστικών 7) χημικών 8) ένδυσης-υπόδησης 9) ενέργειας 
και 10) παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών.  

Η Ρουμανία με προσφορές από 7 επιχειρήσεις στους κλάδους: 1) παροχής 
υπηρεσιών καθαρισμού 2) έρευνας και ανάπτυξης στις φυσικές επιστήμες/μηχανικής 
3) φαρμακευτικών παρασκευασμάτων 4) μεταλλικών κατασκευών 5) κατασκευής 
πλαστικών ειδών οικιακής χρήσης και 6) παροχής υπηρεσιών ξενάγησης. 

Το Μπαγκλαντές με προσφορές από 4 επιχειρήσεις στους κλάδους: 1) κατασκευής 
προϊόντων από γιούτα και ίνα καρύδας  2) ένδυσης και 3) τσαντών συσκευασίας.  

Η Ινδία με προσφορές από 3 επιχειρήσεις στους κλάδους: 1) ειδών συσκευασίας 
τροφίμων 2) κατασκευής νήματος και 3) παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών. 

Εξίσου, το Πακιστάν με προσφορές από 3 επιχειρήσεις στους κλάδους: 1) 
κατασκευής χειρουργικών / οδοντιατρικών εργαλείων και  2) ειδών τεντοποιίας. 

Η Βουλγαρία με προσφορά από 2 επιχειρήσεις στον κλάδο των μεταφορών και της 
παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών. 

Η Ελλάδα με προσφορά από 2 επιχειρήσεις στον κλάδο των μεταφορών και 
προώθησης αγροτικών προϊόντων. 

Η Ουγγαρία με προσφορές από 2 επιχειρήσεις στους κλάδους: 1) αγροτικών 
λιπασμάτων 2) οικιακών συσκευών  και 3) προϊόντων φροντίδας μωρού / προϊόντων 
υγιεινής. 

Η Ρωσία με προσφορά από 2 επιχειρήσεις στον κλάδο παραγωγής τσαγιού και 
υπηρεσιών τηλεσυστημάτων. 

Η Σρι Λάνκα με προσφορά από 2 επιχειρήσεις στον κλάδο του ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού και κατασκευής προϊόντων από ίνα καρύδας. 

Η Αιθιοπία με προσφορά από 1 επιχείρηση στον παροχής συμβουλευτικών 
υπηρεσιών. 

Η Κίνα με προσφορά από 1 επιχείρηση στον κλάδο κατασκευής μηχανημάτων 
εξισορρόπησης για την αυτοκινητοβιομηχανία.  
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Η Κύπρος με προσφορά από 1 επιχείρηση στον κλάδο παροχής συμβουλευτικών 
υπηρεσιών. 

Ο Μαυρίκιος με προσφορά από 1 επιχείρηση στον κλάδο παραγωγής ανθέων. 
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