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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 
 
Στο Ε.Β.Ε. Πειραιώς - Τμήμα Εμπορίου υπάρχουν τα κατωτέρω έγγραφα. Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες 
πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται: 
➢ Στα τηλέφωνα:  +30 210 41.77.241-5, +30 210 42.23.364. 
➢ Στην ιστοσελίδα μας: http://www.pcci.gr/evep/articles/category.jsp?categoryid=24656&context=102  
 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 

Α.Π.: 67 (11-01-2021)    
Εκδήλωση ενδιαφέροντος συνεργασίας του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου  Κουβέιτ με 
ελληνικές επιχειρήσεις για εισαγωγή ελληνικών προϊόντων κυρίως στους τομείς τροφίμων, 

φαρμακευτικών προϊόντων, οικοδομικών υλικών και ηλεκτρικών γεννητριών, σύμφωνα με 
πληροφορίες της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Κουβέιτ.  

Τυχόν ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν απευθείας με το εν λόγω Επιμελητήριο στο 
Κουβέιτ στα κάτωθι στοιχεία επικοινωνίας : 

Kuwait Chamber of Commerce and Industry  
Tel:  1805580 (556 – 557 – 558 – 559) 

Fax : 22404110/ 22433858 
E-mail:  bc@kcci.org.kw    

website : www.kcci.org.kw . 
  

Α.Π.: 229 (18-01-2021) 

Ο Εθνικός Οργανισμός Εμπορίου Ουγγαρίας παρουσιάζει Ουγγρικές εταιρείες τεχνολογιών 
πληροφορικής και επικοινωνίας που προσφέρουν νέες Smart City και Agritech λύσεις και αναζητούν 
εμπορική συνεργασία στην Ελλάδα. Για περισσότερες πληροφορίες απευθύνεστε στην κα Ηρώ Γιόση 
( Marketing & Reporting Officer ) τηλ. : +30 2107220150-1 , website :  www.hepaoffice.gr. 
 

Α.Π.: 477 (29-01-2021) 

Ενδιαφέρον συνεργασίας της  ουκρανικής εταιρείας παραγωγής χάρτινων σκευών μιας χρήσης 

«Sinum» ( https://sinumpp.com/en/ ) με ελληνικές εταιρείες, από την Πρεσβεία της Ουκρανίας στην 
Ελλάδα. 

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στον κ. Sегgіі Shуmсhеnkо:  tel: +380978112267, e-
mail: shуmсhеnkоSегgіі1985@уаhоо.соm, info@sinumpp.com.  

 
 
Σημειώνεται ότι το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για 
την ορθότητα των στοιχείων των δημοσιευμένων επιχειρηματικών συνεργασιών, για τις οποίες είναι 
υπεύθυνοι οι οίκοι του εξωτερικού και τα κατά τόπους εμπορικά τμήματα των πρεσβειών που 
αποστέλλουν στο Ε.Β.Ε.Π. τα στοιχεία των επιχειρήσεων. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ  Πειραιάς,  Ιανουάριος 2021 

ΤΜΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ   

Πληροφορίες: Στεφ. Γεωργόπουλος   

Τηλέφωνο: 210 41.77.241-5 (εσωτ. 232)   

E-mail: commerce@pcci.gr 

www.pcci.gr
mailto:evep@pcci.gr
http://www.pcci.gr/evep/articles/category.jsp?categoryid=24656&context=102
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL0067_2021_F3448.pdf
mailto:bc@kcci.org.kw
http://www.kcci.org.kw/
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL0229_2021_F5606.pdf
http://www.hepaoffice.gr/
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL0477_2021_F20722.pdf
https://sinumpp.com/en/
mailto:shуmсhеnkоSегgіі1985@уаhоо.соm
mailto:info@sinumpp.com
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ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ – ΗΜΕΡΙΔΕΣ 

 
Στο ΕΒΕΠ – Τμήμα Εμπορίου υπάρχουν τα κατωτέρω έγγραφα. Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες 
πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 210-42.23.364. 
 

 
Α.Π.: 214 (18-01-2021) 
Διεθνής Έκθεση Μηχανημάτων Αρτοποιίας & Ζαχαροπλαστικής  
Iba – Trade Fair for the Baking and Confectionery Industry 
Διεθνής Έκθεση Μηχανημάτων Αρτοποιίας & Ζαχαροπλαστικής  
Τόπος Διεξαγωγής  : Μόναχο – GHM Gesellschaft für 

Handwerksmessen mbH 
Περίοδος Διεξαγωγής :  24 - 28 Οκτωβρίου 2021  
Πληροφορίες :  Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο 
Τηλέφωνα   :  210 64 19 037 & 2310 32 77 33 
E - Mail   : kontakt@ghm.de 

Web-site   : www.iba.de & www.german-fairs.gr 
 
Α.Π.: 355 (25-01-2021) 
1η Διαδικτυακή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών 
The DeliFair by EXPOTROF  
Τόπος Διεξαγωγής    : Διαδικτυακά  
Περίοδος Διεξαγωγής : 01-05 Μαρτίου 2021 
Πληροφορίες : RM International 
Τηλέφωνα   :+ 30210 9610135 
E – Mail   : contact@thedelifair.gr  

Web-site   : www.thedelifair.gr 
 
Α.Π.: 359 (25-01-2021) 

16η Διεθνής έκθεση θαλάσσιων σκαφών και αξεσουάρ  

CNR EURASIA BOAT SHOW 2021  

16th   International Boat, Marine Equipment & Accessories Show   
Τόπος Διεξαγωγής  : CRNEXPO/Istanbul Expo Center - Τουρκία  
Περίοδος Διεξαγωγής : 20 - 28 Μαρτίου 2021 
Πληροφορίες : Ελληνοτουρκικό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο 
Τηλέφωνα   : 2110134909 & 2110131909  
E - Mail   : info@etee.gr & chamber@etee.gr 

Web-site   : http://cnravrasyaboatshow.com/index.aspx?ln=2 
 
Α.Π.: 373 (25-01-2021) 
Κατάλογος των κυριότερων διεθνών εκθέσεων για το έτος 2021 στην Ινδονησία, από την Πρεσβεία 

της Ελλάδας στην Τζακάρτα. 

 
 

www.pcci.gr
mailto:evep@pcci.gr
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL0214_2021_F32001.pdf
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
 
Στο ΕΒΕΠ – Τμήμα Εμπορίου υπάρχουν τα κατωτέρω έγγραφα. Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες 
πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 210-42.23.364. 
 
 
Α.Π.: 01 (04-01-2021)    
Κατάθεση στον ΠΟΕ από την Αίγυπτο δύο νέων ειδοποιήσεων σχετικά με την εφαρμογή νέων 

προτύπων για εμφυτεύματα για χειρουργική επέμβαση, προσθετική και ορθοτική, καθώς και 
μαγειρικά σκεύη από αλουμίνιο για χρήση πάνω σε φούρνο, κουζίνα ή εστίες. 

Περί των Τεχνικών Εμποδίων και  Υγειονομικών και Φυτοϋγειονομικών Συστημάτων Διαχείρισης 
Πληροφοριών μπορείτε να ενημερωθείτε από τις ακόλουθες ιστοσελίδες: 
http://spsims.wto.org/en/Notifications/Search & http://tbtims.wto.org/en/Notifications/Search 
 
Α.Π.: 77 (11-01-2021)    
Εκτελεστική απόφαση 2020/2240 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την τροποποίηση του 
παραρτήματος της εκτελεστικής απόφασης 2020/1742/ΕΕ για ορισμένα μέτρα προστασίας σχετικά 
με την υψηλής παθογονικότητας γρίπη των πτηνών του υποτύπου H5N8 στο Ηνωμένο Βασίλειο. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D2240&from=EL 
 
Α.Π.: 78 (11-01-2021)    
Εκτελεστική απόφαση 2020/2238 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την τροποποίηση του 
παραρτήματος της εκτελεστικής απόφασης 2020/1809/EE  για ορισμένα μέτρα προστασίας σχετικά 
με την εκδήλωση εστιών υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών σε ορισμένα κράτη μέλη.  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32020D2238 
 
Α.Π.: 79 (11-01-2021)    
Εκτελεστική απόφαση 2021/15 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την τροποποίηση του 

παραρτήματος της εκτελεστικής απόφασης 2014/709/ΕΕ σχετικά με τα μέτρα ελέγχου της υγείας 

των ζώων όσον αφορά στην αφρικανική πανώλη των χοίρων σε ορισμένα κράτη μέλη.  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32021D0015 
 
Α.Π.: 81 (11-01-2021)    
Εκτελεστικός Κανονισμός της Ευρωπαϊκής  Επιτροπής 2020/2207, για την τροποποίηση του 
παραρτήµατος I του κανονισμού  605/2010/ΕΕ όσον αφορά στις καταχωρίσεις για το Ηνωμένο 
Βασίλειο και τις Εξαρτήσεις του Στέµµατος στον κατάλογο τρίτων χωρών ή τµηµάτων τους από 
τις/τα οποίες/-α επιτρέπεται η εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση νωπού γάλακτος, 
γαλακτοκομικών προϊόντων, πρωτογάλακτος και προϊόντων µε βάση το πρωτόγαλα που 
προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση. Τίθεται σε ισχύ από την 01/01/2021.  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2207&from=EL 
 
Α.Π.: 82 (11-01-2021)    
Εκτελεστικός Κανονισμός 2020/2016 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την τροποποίηση του 
παραρτήματος II του εκτελεστικού κανονισμού 577/2013/ΕΕ όσον αφορά στις καταχωρίσεις για το 
Ηνωμένο Βασίλειο, το Γκέρνζι, τη Νήσο του Μαν και το Τζέρζι. Τίθεται σε ισχύ από 01/01/2021. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2016&from=EL 
  

www.pcci.gr
mailto:evep@pcci.gr
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL0001_2021_F19229.pdf
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32020D2238
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL0079_2021_F2601.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32021D0015
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL0081_2021_F15009.pdf
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Α.Π.: 83 (11-01-2021)    
Εκτελεστικός Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2020/2203, για την τροποποίηση του 
παραρτήµατος I του εκτελεστικού κανονισμού 2018/659/ΕΕ όσον αφορά στις καταχωρίσεις για το 
Ηνωμένο Βασίλειο και τις Εξαρτήσεις του Στέµµατος στον κατάλογο τρίτων χωρών και τµηµάτων 
του εδάφους τρίτων χωρών από τις/τα οποίες/-α επιτρέπεται η είσοδος παρτίδων ιπποειδών και 
σπέρµατος, ωαρίων και εµβρύων ιπποειδών στην Ένωση. Τίθεται σε ισχύ από 01/01/2021.  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2203&from=EL 
 
Α.Π.: 85 (11-01-2021)    
Εκτελεστική Απόφαση 2020/2213 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την τροποποίηση του 
παραρτήματος II της απόφασης 2007/777/ΕΚ όσον αφορά στις καταχωρίσεις για το Ηνωμένο 
Βασίλειο και τις Εξαρτήσεις του Στέμματος στον κατάλογο τρίτων χωρών ή τμημάτων αυτών από 
τις/τα οποίες/-α επιτρέπονται οι εισαγωγές στην Ένωση φορτίων ορισμένων προϊόντων με βάση το 
κρέας και επεξεργασμένων στομαχιών, ουροδόχων κύστεων και εντέρων για κατανάλωση από τον 
άνθρωπο. Τίθεται σε ισχύ από την 01/01/2021. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32020D2213 
 
Α.Π.: 86 (11-01-2021)    
Εκτελεστικός Κανονισµός 2020/2204 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την τροποποίηση των 
παραρτηµάτων Ι και ΙΙ του κανονισµού 206/2010/ΕΕ όσον αφορά στις καταχωρίσεις για το Ηνωµένο 
Βασίλειο και τις Εξαρτήσεις του Στέµµατος στους καταλόγους τρίτων χωρών, περιοχών ή τµηµάτων 
τους από τις/τα οποίες/-α επιτρέπεται η εισαγωγή ορισμένων ζώων και νωπού κρέατος στην Ένωση.  
Τίθεται σε ισχύ από την 01/01/2021. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.438.01.0007.01.ELL&toc=OJ%3AL%3A2020%3A438%
3AFULL 
 
Α.Π.: 87 (11-01-2021)    
Εκτελεστικός Κανονισµός 2020/2205 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την τροποποίηση του 
παραρτήµατος I του κανονισµού 798/2008/ΕΚ όσον αφορά στις καταχωρίσεις για το Ηνωµένο 
Βασίλειο και την Εξάρτηση του Στέµµατος Γκέρνζι στον κατάλογο τρίτων χωρών, εδαφών, ζωνών ή 
διαμερισμάτων από τις/τα οποίες/-α επιτρέπεται να εισαχθούν στην Ένωση ή να διαμετακομιστούν 
µέσω της Ένωσης φορτία πουλερικών και προϊόντων πουλερικών.  
Τίθεται σε ισχύ από την 01/01/2021. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.438.01.0011.01.ELL&toc=OJ%3AL%3A2020%3A438%
3AFULL 
 
Α.Π.: 88 (11-01-2021)    
Εκτελεστική απόφαση 2020/2214 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την τροποποίηση του 
παραρτήµατος I της εκτελεστικής απόφασης 2012/137/ΕΕ όσον αφορά στην καταχώριση για το 
Ηνωµένο Βασίλειο στον κατάλογο τρίτων χωρών ή τµηµάτων τους από τα οποία επιτρέπεται η 
εισαγωγή σπέρµατος χοίρων στην Ένωση.  
Τίθεται σε ισχύ από την 01/01/2021.  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D2214&rid=7 
 

www.pcci.gr
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Α.Π.: 90 (11-01-2021)    

Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/18 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την τροποποίηση του 

παραρτήματος της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2020/1809 για ορισμένα μέτρα προστασίας σχετικά 
µε την εκδήλωση εστιών υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών σε ορισμένα κράτη μέλη. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:008:FULL&from=EN 
 
Α.Π.: 97 (11-01-2021)    

Κανονισμός 2017/821 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για υποχρέωση των 

εισαγωγέων 3ΤG (κασσιτέρου, τανταλίου, βολφραμίου των μεταλλευμάτων τους, καθώς και χρυσού), 
να εφαρμόζουν την αρχή της δέουσας επιμέλειας στις εισαγωγές που προέρχονται από περιοχές 

συγκρούσεων και περιοχές υψηλού κινδύνου.  

Τίθεται σε ισχύ από την 01/01/2021. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex%3A32017R0821 
 
Α.Π.: 101 (12-01-2021)    

Εκτελεστικός Κανονισμός 2020/2017 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την τροποποίηση του µέρους 
ΙΙ του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/878 όσον αφορά στην καταχώριση 

για το Ηνωµένο Βασίλειο σε σχέση µε τη Βόρεια Ιρλανδία.  

Τίθεται σε ισχύ από την 01/01/2021. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32020R2017&qid=1611733009829 
 
Α.Π.: 102 (12-01-2021)    

Εκτελεστική απόφαση  2020/2217/ΕΕ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την τροποποίηση των 
παραρτημάτων I και ΙΙΙ της απόφασης 2010/472/ΕΕ όσον αφορά στην καταχώριση για το Ηνωμένο 
Βασίλειο στους καταλόγους τρίτων χωρών ή τμημάτων τους εκ των οποίων επιτρέπονται οι 
εισαγωγές σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων αιγοπροβάτων στην Ένωση.  
Τίθεται σε ισχύ από την 01/01/2021. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D2217&rid=4 

 

Α.Π.: 103 (12-01-2021)   
1. Η Εκτελεστική απόφαση 2006/168/ΕΚ της Επιτροπής, για τον καθορισμό των 

υγειονομικών όρων και των απαιτήσεων σχετικά με την έκδοση κτηνιατρικών πιστοποιητικών για 
τις εισαγωγές εμβρύων βοοειδών στην Κοινότητα. 

2.  Η Εκτελεστική απόφαση 2020/2216 της Επιτροπής της Ε.Ε., για την τροποποίηση του 
παραρτήματος I της απόφασης 2006/168/ΕΚ όσον αφορά στην καταχώριση για το Ηνωμένο 
Βασίλειο και ορισμένες Εξαρτήσεις του Στέμματος στον κατάλογο τρίτων χωρών από τις οποίες 
επιτρέπονται οι εισαγωγές εμβρύων βοοειδών στην Ένωση. 
Τίθεται σε ισχύ από την 01/01/2021.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006D0168&from=EL 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D2216&rid=5 

 
 

www.pcci.gr
mailto:evep@pcci.gr
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL0090_2021_F14617.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:008:FULL&from=EN
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL0097_2021_F14679.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex%3A32017R0821
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL0101_2021_F28300.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL0101_2021_F28300.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32020R2017&qid=1611733009829
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32020R2017&qid=1611733009829
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL0102_2021_F32673.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D2217&rid=4
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL0103_2021_F1828.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006D0168&from=EL
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Α.Π.: 128 (13-01-2021)    
Ενημερωτικό έγγραφο για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί μετά την αποχώρηση του 
Ηνωμένου Βασιλείου από την Ε.Ε. όσον αφορά σε ζητήματα φυτοϋγείας και συγκεκριμένα για τις 
εξαγωγές φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων από χώρες της Ε.Ε. προς το Ηνωμένο 
Βασίλειο, από την Περιφέρεια Αττικής, Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Κτηνιατρικής & 
Αλιείας, Τμήμα Φυτοϋγειονομικού και Ποιοτικού Ελέγχου. 
 
Α.Π.: 155 (14-01-2021)    
Οδηγίες σχετικά με τις απαιτήσεις για τις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς 
(σκύλοι, γάτες και ικτίδες) που δεν προορίζονται για πώληση ή αλλαγή ιδιοκτήτη, καθώς και σχετικά 
με τις απαιτήσεις για τις εξαγωγές ζώων, και τις εισαγωγές ζώων, προϊόντων ζωικής προέλευσης και 
ζωϊκών υποπροϊόντων, από και προς το Ηνωμένο Βασίλειο από την 01/01/2021, από το Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γενική Διεύθυνση Υγείας των Ζώων. 
http://www.minagric.gr/index.php/el/xrisimewplirofories-2/brexit/801-greek-content/2010-07-
14-10-03-42/brexit/10752-brexit-zoa-trofima 
 
Α.Π.: 243 (19-01-2021) 
Εκτελεστικός Κανονισµός 2021/24 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την τροποποίηση του 
παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) 798/2008 όσον αφορά στην καταχώριση του Ηνωμένου 
Βασιλείου στον κατάλογο τρίτων χωρών, εδαφών, ζωνών ή διαμερισμάτων από τα οποία επιτρέπεται 
να εισαχθούν ή να διαμετακομιστούν µέσω της Ένωσης ορισμένα προϊόντα πουλερικών σε σχέση µε 
την υψηλής παθογονικότητας γρίπη των πτηνών.  
Τίθεται σε ισχύ από 16/01/2021. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0024&from=EL 

 
Α.Π.: 281 (20-01-2021) 
Εκτελεστικός Κανονισµός 2020/2208 της Ευρωπαϊκής Επιτροπή, για την καταχώριση του Ηνωμένου 

Βασιλείου ως τρίτης χώρας από την οποία επιτρέπονται οι εισαγωγές φορτίων σανού [κωδικός ΣΟ ex 

1214 90, που αναφέρεται στο κεφάλαιο 12 του παραρτήµατος Ι του εκτελεστικού κανονισµού (ΕΕ) 

2019/2007]  και άχυρου [κωδικός ΣΟ ex 1213 00 00, που αναφέρεται στο κεφάλαιο 12 του 
παραρτήµατος Ι του εκτελεστικού κανονισµού (ΕΕ) 2019/2007] που προέρχονται και κατάγονται 

από τη Μεγάλη Βρετανία και τις Εξαρτήσεις του Στέµµατος στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Τίθεται σε ισχύ από την 01/01/2021.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32020R2208 
 

Α.Π.: 283 (20-01-2021) 
Εκτελεστική απόφαση 2021/39 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την τροποποίηση του 
παραρτήµατος της εκτελεστικής απόφασης 2014/709/ΕΕ σχετικά µε τα µέτρα ελέγχου της υγείας 

των ζώων όσον αφορά στην αφρικανική πανώλη των χοίρων σε ορισμένα κράτη µέλη.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0039 
&qid=1611734151098 

 

www.pcci.gr
mailto:evep@pcci.gr
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL0128_2021_F32254.pdf
http://www.pcci.gr/evep/articles/article.jsp?context=103&categoryid=12065&articleid=45419
http://www.minagric.gr/index.php/el/xrisimewplirofories-2/brexit/801-greek-content/2010-07-14-10-03-42/brexit/10752-brexit-zoa-trofima
http://www.minagric.gr/index.php/el/xrisimewplirofories-2/brexit/801-greek-content/2010-07-14-10-03-42/brexit/10752-brexit-zoa-trofima
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL0243_2021_F21218.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0024&from=EL
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL0281_2021_F22644.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32020R2208
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL0283_2021_F29711.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0039&qid=1611734151098
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Α.Π.: 288 (20-01-2021) 
Κανονισμός 2020/797 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

142/2011 όσον αφορά στις απαιτήσεις σχετικά µε τα ζωϊκά υποπροϊόντα και τα παράγωγα προϊόντα 
τα οποία προέρχονται από την Ένωση και επιστρέφουν στην Ένωση ύστερα από άρνηση τρίτης 

χώρας να τους επιτρέψει την είσοδο. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0797&from=EL 

 
Α.Π.: 289 (20-01-2021)    
Εκτελεστική Απόφαση 2021/40 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την τροποποίηση του 

παραρτήµατος της εκτελεστικής απόφασης 2020/1809/ΕΕ   για ορισµένα µέτρα προστασίας σχετικά 

µε την εκδήλωση εστιών υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών σε ορισμένα κράτη µέλη.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0040&qid=1611734430870&from=EN 

 
Α.Π.: 298 (21-01-2021)    
Οδηγίες για τη φορολογική μεταχείριση από πλευράς Φ.Π.Α. των συναλλαγών με το Ηνωμένο 

Βασίλειο λόγω της αποχώρησής του από την Ε.Ε. και ενόψει της λήξης της μεταβατικής περιόδου 

31/12/2020, από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Γενική Διεύθυνση Φορολογικής 

Διοίκησης – Διεύθυνση Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας).   
https://www.aade.gr/egkyklioi-kai-apofaseis/e-2011-14-01-2021 

 

Α.Π.: 358 (25-01-2021) 
Πληροφοριακός Οδηγός (1η Έκδοση,  Οκτώβριος 2019) που επεξεργάστηκε η Γενική Διεύθυνση  
Τελωνείων & ΕΦΚ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, αναφορικά με τη διαμόρφωση της 

δασμολογητέας αξίας εμπορευμάτων κατά την εισαγωγή στο τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε. από 

τρίτη(εκτός Ε.Ε.) χώρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα καθώς και 

των εφαρμοστικών του Διατάξεων. 
 

Α.Π.: 367 (25-01-2021) 
Ενημέρωση για τα ισχύοντα μέτρα εισόδου και παραμονής στην Τυνησία σχετικά με την Πανδημία 
COVID - 19,  από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στην Τύνιδα. 
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/infofile/73610 
 

Α.Π.: 377 (25-01-2021) 
Διευκρινήσεις για εισαγωγές εμπορευμάτων και ταχυδρομικών αντικειμένων από το Ηνωμένο 
Βασίλειο, από την Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. . 

https://www.aade.gr/sites/default/files/2021-01/e2017_2021_0.pdf 
 

Α.Π.: 402 (26-01-2021) 
Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2021/68 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τροποποίηση του 

παραρτήµατος της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2020/1809 για ορισµένα µέτρα προστασίας σχετικά 

µε την εκδήλωση εστιών υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών σε ορισµένα κράτη µέλη.  
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0068&qid=1611838888363 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

 

 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Γ. Κασιμάτη 1, πλ. Οδησσού, Τ.Κ. 18531, Πειραιάς, Τηλ: 210 41.77.241-5 
Website: www.pcci.gr, E-Mail: evep@pcci.gr 

 

 

Α.Π.: 478 (29-01-2021) 
Δημοσίευση κειμένου της Συμφωνίας Επενδύσεων Ε.Ε.-Κίνας, όπως συμφωνήθηκε στις 30 

Δεκεμβρίου 2020, έχει δημοσιευτεί και είναι προσβάσιμο στον παρακάτω σύνδεσμο:  
https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2237 
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνηση μπορείτε  να επικοινωνείτε με την κα Τατιάνα 

Λεονάρδου, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Πολιτικής Διεθνούς Εμπορίου, τμήματος της Γενικής 
Διεύθυνσης Διεθνούς Οικονομικής & Εμπορικής Πολιτικής του Υπουργείου Εξωτερικών.  

Τα στοιχεία επικοινωνίας είναι : τηλ. 210 328 6244/6949 395 846, email leonardou.tatiana@mfa.gr . 

www.pcci.gr
mailto:evep@pcci.gr
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL0478_2021_F20820.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2237
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Ο.Ε.Υ. 

 
 
Στο ΕΒΕΠ – Τμήμα Εμπορίου υπάρχουν τα κατωτέρω έγγραφα. Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες 
πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 210-42.23.364. 
 
Α.Π.: 05 (05-01-2021)    
Ενημερωτικό δελτίο Δεκεμβρίου 2020, περί των οικονομικών και επιχειρηματικών εξελίξεων της 

Ισπανίας,  από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στη Μαδρίτη. 
www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/73401  
 
Α.Π.: 07 (05-01-2021)    
Μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2020 (τεύχος 4), περί των οικονομικών και 
επιχειρηματικών εξελίξεων στην Πολωνία, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στη 

Βαρσοβία.  
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-
xora/infofile/73398 
 
Α.Π.: 36 (08-01-2021)    
Ενημερωτικό δελτίο Δεκεμβρίου 2020, περί των οικονομικών και επιχειρηματικών ειδήσεων στον 

Καναδά,  από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στην Οττάβα.  
https://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-
xora/infofile/73438 
 
Α.Π.: 37 (08-01-2021)    
Ενημέρωση ανάρτησης σχετικά με την ανοδική τάση σε εξαγορές και συγχωνεύσεις επιχειρήσεων για  

το έτος 2021 στην Ισπανία, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στη Μαδρίτη. 
www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/73424 
 
Α.Π.: 64 (11-01-2021)    
Δελτίο οικονομικών και επιχειρηματικών εξελίξεων του Βελγίου (Δεκέμβριος 2020) και προβλέψεις 

για τα έτη  2021-2023,  από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στις Βρυξέλλες. 
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/infofile/73474 

 
Α.Π.: 66 (11-01-2021)    
Ενημερωτικά Σημειώματα για την οικονομία και αγορά της Γερμανίας, από το Ινστιτούτο 
Οικονομικών Ερευνών της Δρέσδης , που αφορούν στην οριακή μείωση της βραχυπρόθεσμης 

εργασίας, την επιδείνωση της κατάστασης στη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία, τη σταθεροποίηση 
του δείκτη επιχειρηματικού κλίματος στα Ανατολικά Κρατίδια της Γερμανίας και το εξωτερικό 

εμπόριο, καθώς και τις πρώτες εκτιμήσεις για την πορεία της οικονομίας το έτος 2021 στη Γερμανία,  
από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στο Βερολίνο.  

https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/73406 & https://agora.mfa.gr/infofiles-
menu/infofile/73444  & https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/73442  & 
https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/73399  
 

www.pcci.gr
mailto:evep@pcci.gr
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL0005_2021_F31524.pdf
http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/73401
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL0007_2021_F31596.pdf
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/73398
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/73398
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL0036_2021_F1107.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL0037_2021_F21458.pdf
http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/73424
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL0064_2021_F22212.pdf
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/infofile/73474
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL0066_2021_F28039.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/73406
https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/73444
https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/73444
https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/73442
https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/73399
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Α.Π.: 68 (11-01-2021)    
Ενημερωτικά σημειώματα και κλαδικές έρευνες για την αγορά της Γερμανίας.  
Πιο συγκεκριμένα αφορούν στην επεξεργασία βιολογικών αποβλήτων, την αγορά ηλεκτροκίνησης, 
τον κλάδο φρούτων, τον κλάδο της φαρμακοβιομηχανίας, του Real Estate, τεχνολογιών 
πληροφορικής και επικοινωνιών, των εφοδιαστικών αλυσίδων (logistics), την πράσινη τεχνολογία, 
το Ταμείο στήριξης νεοφυών επιχειρήσεων, καθώς  και τις πρώτες εκτιμήσεις για τις επιπτώσεις της 
πανδημίας στις δραστηριότητες του τραπεζικού κλάδου στη Γερμανία,  από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της 
Ελληνικής Πρεσβείας στην Βερολίνο. 
 
Α.Π.: 89 (11-01-2021)    
Μηνιαία έκθεση του Ινστιτούτου Οικονομικών Ερευνών (Business iFo) μηνός Δεκεμβρίου 2020, για 
τα υψηλά ποσοστά εργασίας βραχυπρόθεσμης χρονικής διάρκειας στα Κρατίδια της Γερμανίας  
(Έσσης, Βάδης -Βυρτεμβέργης, Κάτω Σαξονία, Σλέσβιχ-Χολστάϊν, Ρηνανία-Παλατινάτο και Σάαρλαντ, 
το Βερολίνο – Βραδεμβούργο και Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία, Σαξονία-Άνχαλτ και Θουριγγία  , 
από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στο Βερολίνο. 
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/infofile/73454 
 
Α.Π.: 127 (13-01-2021)    
Διάταγμα από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Γερμανίας, για τη θέσπιση νέων μέτρων  από 

08/01/2021 στον τομέα των εμπορευματικών μετακινήσεων από το εξωτερικό προς το εσωτερικό 
της Γερμανίας οδηγών φορτηγών, προσωπικού υδάτινων μέσων, σιδηροδρόμων και αεροπορικών 

εταιρειών καθώς και υπαλλήλων που εργάζονται  σε σταθερές εγκαταστάσεις υπηρεσιών logistics 
εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στο Βερολίνο.  
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/infofile/73460 

 

Α.Π.: 133 (13-01-2021)    
Έρευνα αγοράς για την αγορά των οπωροκηπευτικών προϊόντων στην Ολλανδία,  από το Γραφείο 

Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στη Χάγη.  
https://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-

xora/infofile/73471 

 

Α.Π.: 139 (13-01-2021)    
Στατιστικά στοιχεία από την Κεντρική Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία(Destatis) της Γερμανίας,   
όσον αφορά στις εξελίξεις σε βασικούς τομείς της γερμανικής οικονομίας (πτωχεύσεις επιχειρήσεων, 
τιμές χονδρικής πώλησης προϊόντων, τουρισμός και ψυχαγωγία), από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της 

Ελληνικής Πρεσβείας στο Βερολίνο.  

https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/infofile/73476 

 
Α.Π.: 153 (14-01-2021)    
Ενημέρωση σχετικά με τις νέες διαδικασίες Εθνικής Αρχής Ασφάλειας Τροφίμων (NFSA) όσον αφορά 

στους τεχνικούς κανονισμούς δειγματοληπτικού ελέγχου αγροδιατροφικών προϊόντων στην 

Αίγυπτο, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στο Κάϊρο. 
 

www.pcci.gr
mailto:evep@pcci.gr
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL0068_2021_F9887.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL0089_2021_F22296.pdf
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/infofile/73454
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL0127_2021_F32169.pdf
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/infofile/73460
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL0133_2021_F8959.pdf
https://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/73471
https://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/73471
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL0139_2021_F15742.pdf
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/infofile/73476
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL0153_2021_F27703.pdf
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Α.Π.: 170 (15-01-2021)    
Αναλυτικά στοιχεία από την Κεντρική Στατιστική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία (DESTATIS) για τις 
εξελίξεις της οικονομίας για το έτος  2020 στη Γερμανία, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής 
Πρεσβείας στο Βερολίνο. 
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/infofile/73487 
 
Α.Π.: 205 (18-01-2021) 
Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με τη μείωση έως και 90% της τουριστικής κίνησης το Νοέμβριο 
2020 στην Ισπανία, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στη Μαδρίτη. 
https://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-
xora/infofile/73503 

 

Α.Π.:206 (18-01-2021)    
Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με τη βιομηχανία μόδας, καθώς και τις προσπάθειες κάλυψης μέρους 

των ζημιών των καταστημάτων λιανικής στην Ισπανία, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής 

Πρεσβείας στη Μαδρίτη. 

https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/73498 
 

Α.Π.: 237 (19-01-2021) 
Ενημερωτικό δελτίο Δεκεμβρίου 2020, επισκόπηση οικονομικών ειδήσεων της Ρωσικής 
Ομοσπονδίας,  από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στη Μόσχα. 
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/infofile/73509 
 
Α.Π.: 270 (20-01-2021) 
Ενημερωτικό δελτίο Ιανουαρίου (19.1.2021), για την αγορά τροφίμων και ποτών, καθώς και των 
επιπτώσεων της πανδημίας στις διατροφικές συνήθειες των καταναλωτών στις Η.Π.Α.,  από το 
Γραφείο Ο.Ε.Υ. του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη. 
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-

xora/infofile/73546 
 

Α.Π.: 272 (20-01-2021) 
Ενημέρωση σχετικά με την παραγωγή συνθετικού κρέατος στην Ισπανία,  από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της 
Ελληνικής Πρεσβείας στη Μαδρίτη. 
www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/73545 
 
Α.Π.: 324 (22-01-2021)    
Ενημέρωση σχετικά με τις ανοδικές εξαγωγικές τάσεις, καθώς και τη συνέχιση της ανοδικής πορείας 
των ελληνικών εξαγωγών στην Ισπανία,  από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στη 

Μαδρίτη. 
www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/73597 
 
Α.Π.: 328 (22-01-2021)    
Ενημερωτικό δελτίο Ιανουαρίου 2021 (τεύχος 54ο), επισκόπηση οικονομικών, εμπορικών και 

επιχειρηματικών ειδήσεων για τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας,  από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της 

Ελληνικής Πρεσβείας στα Σκόπια.  
https://agora.mfa.gr/infofiles/Newsletter_Skopje_No%2054_2020%20mk.pdf 

www.pcci.gr
mailto:evep@pcci.gr
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL0170_2021_F27920.pdf
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/infofile/73487
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL0205_2021_F31857.pdf
https://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/73503
https://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/73503
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL0206_2021_F5974.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/73498
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL0237_2021_F20629.pdf
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/infofile/73509
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL0270_2021_F25548.pdf
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/73546
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http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL0272_2021_F12318.pdf
http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/73545
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL0324_2021_F31707.pdf
http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/73597
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL0328_2021_F31792.pdf
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Α.Π.: 343 (25-01-2021)    
Δελτίο «Οικονομία & Εμπόριο στην Ουγγαρία» (τεύχος 6ο, Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2020), το οποίο 
περιλαμβάνει στοιχεία για την οικονομία της Ουγγαρίας, πρόσφατες εξελίξεις εμπορικού 
ενδιαφέροντος, διεθνείς συνεργασίες, διεθνείς εκθέσεις, προσφορές-ζητήσεις επιχειρηματικής 
συνεργασίας, ζητήσεις προϊόντων, κλπ., από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στη 
Βουδαπέστη.  
 

Α.Π.: 366 (25-01-2021) 
Ανακοίνωση του Ινστιτούτου Οικονομικών Ερευνών για τη μείωση του πλεονάσματος τρεχουσών 
συναλλαγών της Γερμανίας,  από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στο Βερολίνο. 
 

Α.Π.: 427 (27-01-2021) 
Στοιχεία του Ινστιτούτου Οικονομικών Ερευνών για τον τομέα των εξαγωγών και την αγορά 
εργασίας στη Γερμανία,  από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στο Βερολίνο. 

 

Α.Π.: 433 (28-01-2021) 
Ενημέρωση περί της μετακύλισης του φόρου των ψηφιακών υπηρεσιών της ισπανικής κυβέρνησης 
από την Αmazon España στις επιχειρήσεις που πωλούν τα προϊόντα τους μέσω της πλατφόρμας της,  

από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στη Μαδρίτη. 
www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/73675 
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