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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 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?context=102&categoryid=3604 
 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 
 
 

Α.Π.: 550 (03-02-2021) 
Ενδιαφέρον συνεργασίας από την ουκρανική εταιρεία  “Richoil (https://richoil.eu/)” παραγωγής 

cold pressed  ελαίων, αλευριού χωρίς γλουτένη και φυτικών πρωτεϊνών ελαίου, με ελληνικές 
εταιρείες, από την Πρεσβεία της Ουκρανίας στην Ελλάδα. 

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην κ. Blahovisna Oksana, tel: +380973492315, e-mail: 
o.blahovisna@richoil.ua.  
  
 

Α.Π.: 596 (08-02-2021) 
Ενδιαφέρον συνεργασίας από τη γερμανική επιχείρηση «Herner Blumen Outlet Center», η οποία 
δραστηριοποιείται στον τομέα της ανθοκομίας και της κηπουρικής (https://www.herner-blumen-

outlet-center.de/) με ελληνικές εταιρείες/προμηθεύτριες φυτών μεσογειακού τύπου, από την 
Πρεσβεία της Ελλάδας στο Βερολίνο. 

Τα στοιχεία επικοινωνίας της εταιρείας είναι:  

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: κα Irene Mikus 

Διεύθυνση: Kanalstraße 50, 44628 Herne 

Τηλ.: +49 (0) 1632342195 

Email: Mikus-Herne@t-online.de 

 

 

 Α.Π.: 617 (08-02-2021) 
Ενδιαφέρον συνεργασίας από την ουκρανική εταιρεία κατασκευής ιατρικών ειδών “Smartum 
Technologies LTD” (https://smartum.pro/about-us/) με ελληνικές εταιρείες, από την Πρεσβεία της 

Ουκρανίας στην Ελλάδα. 
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στον κ. Alexander Topenko tel: +38162777-665, 

+38067 1984106, e-mail; smartum.fta@gmail.com. 
 

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ  Πειραιάς, Φεβρουάριος 2021 

ΤΜΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ   

Πληροφορίες: Στεφ. Γεωργόπουλος   

Τηλέφωνο: 210 41.77.241-5 (εσωτ. 232)   

E-mail: commerce@pcci.gr 
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Α.Π.: 618 (08-02-2021) 

Ενδιαφέρον συνεργασίας από την ουκρανική εταιρεία κατασκευής γυναικείων και παιδικών (από 0 
έως 14 ετών) ρούχων και εσωρούχων Trading House “GABBI” Ltd (https://gabbi.com.ua/we-invite-

to-cooperation/) με ελληνικές εταιρείες, από την Πρεσβεία της Ουκρανίας στην Ελλάδα. 
Τα στοιχεία επικοινωνίας της εταιρείας είναι: 

Trading House “GABBI” Ltd  

Α.Μ.: 323676904 
Διεύθυνση: 38 Derzhavynskaya Str., Kharkiv, Ουκρανία 

Τηλ.: +380506344969 
Email: podorozhnaya@gabbi.com.ua  

 
Α.Π.: 668 (11-02-2021)    
Το Ουγγρικό Κέντρο ZalaΖΟΝΕ (https://zalazone.hu/) αυτόνομης οδήγησης, ηλεκτροκίνησης και 
Smart Cities υποδομών προσφέρει λύσεις δοκιμών για ηλεκτρικά, συμβατικά και αυτόνομα οχήματα, 
από τον Εθνικό Οργανισμό Εμπορίου Ουγγαρίας. 
 
Α.Π.: 696 (12-02-2021) 

Ενδιαφέρον συνεργασίας από την ουκρανική κατασκευαστική εταιρεία REMVODPLAST PLUS 
(http://vseseti.com.ua/?lang=en) με ελληνικές εταιρείες, από την Πρεσβεία της Ουκρανίας στην 
Ελλάδα. 
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην κ. Temirov Anatoli tel: +380443645393 & 

+380957276342, e-mail: inter.rwp@gmail.com 

 
Α.Π.: 697 (12-02-2021) 

Ενδιαφέρον συνεργασίας από την ινδική εταιρεία κατασκευής και προμήθειας οργανικών, καθώς και 
συμβατικών μπαχαρικών, εκχυλισμάτων μπαχαρικών, βοτάνων, φυτικών εκχυλισμάτων και φυτικής 
σκόνης Rosun Natural Products Ltd (www.rosunspices.com) με Έλληνες εισαγωγείς. 
Για περισσότερες πληροφορίες στο ακόλουθο What’s app/τηλέφωνο: 0091 - 9003346455.  
 
Α.Π.: 706 (15-02-2021)    
Ενδιαφέρον συνεργασίας από τη γεωργιανή εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού ‘’Softgen’’ 
(www.softgen.ge) για συνεργασία με ελληνικούς ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα, από την Πρεσβεία της Γεωργίας στην Αθήνα. 
Στοιχεία Επικοινωνίας: 
Jason Zarqua Tel: +995 595 36 70 69  
E-mail: jason.zarqua@softgen.ge 
Τηλέφωνο: +995 032 205 43 43  
E-mail: info@softgen.ge 
 
Για ζήτηση επιχειρηματικών συνεργασιών και προσφορών, μπορείτε να  ανατρέξετε στην ιστοσελίδα 
του Υπουργείου Εξωτερικών, Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών, Σχέσεων και Αναπτυξιακής 
Συνεργασίας : 
http://agora.mfa.gr/applications/applications/limit/10?limitstart=0 
 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. 
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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.: 753 (17-02-2021)  
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Πειραιά ενημερώνει τα μέλη του για την επιχειρηματική αποστολή με 
θέμα «Ναυπηγική βιομηχανία και ναυτιλιακή οικονομία σε Ελλάδα και Κύπρο», η οποία 
διοργανώνεται από το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο στο πλαίσιο μιας 
πρωτοβουλίας του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομίας και Ενέργειας της Γερμανίας.  
Ψηφιακή  συμμετοχή γερμανικών, ελληνικών και κυπριακών επιχειρήσεων και ειδικών από τον 
τομέα της Ναυτιλίας (31/05 – 03/06/2021) σε ψηφιακή ημερίδα (01/06/2021), ψηφιακά Β2Β-
Μeetings, καθώς και εικονικές περιηγήσεις σε ναυπηγικές και ναυτιλιακές επιχειρήσεις στην περιοχή 
του Πειραιά.   
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην κ. Δήμητρα Τσατσάνη τηλ.: 2310 327733, 
e-mail: d.tsatsani@ahk.com.gr.  
 
 

Α.Π.: 841 (23-02-2021)  
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Πειραιά ενημερώνει τα μέλη του, ότι το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και 
Βιομηχανικό Επιμελητήριο (https://www.german-fairs.gr/kladikes-b2b) με τη συνεργασία του 
Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βερολίνο και του  
Γραφείου Ο.Ε.Υ. του Ελληνικού Προξενείου του Μονάχου, διοργανώνει διαδικτυακές  Β2Β 
συναντήσεις με γερμανικές εταιρίες από τον κλάδο καταναλωτικών & οικιακών ηλεκτρονικών 
συσκευών, την Τετάρτη 2 Ιουνίου 2021 από τις 10:00 έως τις 18:00.  
Στόχος να φέρουν σε επαφή ελληνικές επιχειρήσεις με ομόλογες γερμανικές εμπορικές εταιρίες, που 
δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και στο εμπόριο καταναλωτικών ηλεκτρονικών συσκευών και 
οικιακών ηλεκτρονικών ειδών για να διερευνήσουν δυνατότητες συνεργασίας και εμπορικών 
συμφωνιών. 
Για δηλώσεις συμμετοχής έως τις 31/03/2021 και περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στον κ. 
Γιάννη Πατσιαβό, τηλ.:  2106419026 & 69445234747, e-mail: y.patsiavos@ahk.com.gr.  
 
 
Α.Π.: 898 (25-02-2021)  
Ενημερωτικό δελτίο τύπου για την ανακοίνωση της Β’ Φάσης της συνεργασίας μεταξύ της  Enterprise 
Greece και της eBay για την ενίσχυση των εξαγωγών καταναλωτικών προϊόντων μέσω ηλεκτρονικού 
εμπορίου.  Η συνεργασία των δύο εταίρων θα λάβει τη μορφή ενός εξειδικευμένου εκπαιδευτικού 
προγράμματος συνοδευόμενο από εξατομικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες και τεχνική 
υποστήριξη. Το εν λόγω πρόγραμμα απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 
στον κλάδο των καταναλωτικών προϊόντων.  
Η συμμετοχή των ενδιαφερομένων ελληνικών εταιρειών με τις κατάλληλες προϋποθέσεις στο 
πρόγραμμα, είναι δωρεάν και μπορούν να εγγράφονται στον ακόλουθο σύνδεσμο : 
https://www.enterprisegreece.gov.gr/e-exports-academy  
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Α.Π.: 927 (26-02-2021)    
Τransport Logistic Online 2021  
Τόπος Διεξαγωγής  : Διαδικτυακό συνέδριο  
Περίοδος Διεξαγωγής : 04 – 06 Μαΐου 2021   
Πληροφορίες   : Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο 
Τηλέφωνα   : +49 89 949-11368-9 & 210 6419037    
E - Mail   : info@transportlogistic.de, muenchenmesse@ahk.com.gr 
Web-site   : www.transportlogistic.de  
Η συμμετοχή των ενδιαφερομένων είναι δωρεάν, ωστόσο πρέπει να συμπληρωθεί η δήλωση 
συμμετοχής. Η πλατφόρμα της δήλωσης θα είναι από τις 16 Μαρτίου 2021. 
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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. 
Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Ε.Β.Ε.Π. www.pcci.gr, υπάρχουν οι σχετικές αναρτήσεις 
σχετικά με την αποχώρηση του ΗΒ από την ΕΕ. 
 
 
Α.Π.: 518 (02-02-2021) 
Απόφαση υπ’αριθμ. 68/10269 (ΦΕΚ Β΄85/15-01-2021) για τη λειτουργία και εφαρμογή του 
Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Υγειονομικών Πιστοποιητικών για το Εξαγωγικό Εμπόριο, 
από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. 
 

Α.Π.: 520 (02-02-2021)    
Κατάθεση στον ΠΟΕ από την Αίγυπτο νέας κοινοποίησης SPS σχετικά με την πρόταση μηχανισμού 
εισαγωγής σπόρων πατάτας.  

Για ενημέρωση περί των Τεχνικών Εμποδίων και  Υγειονομικών και Φυτοϋγειονομικών Συστημάτων 
Διαχείρισης Πληροφοριών στις ακόλουθες ιστοσελίδες: 
http://spsims.wto.org/en/Notifications/Search & http://tbtims.wto.org/en/Notifications/Search .  
 
Α.Π.: 543 (03-02-2021) 
Εκτελεστική απόφαση 2021/123 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/PDF/?uri=CELEX:32021D0123&qid=1612766767063&from=EN 
 
 
Α.Π.: 548 (03-02-2021) 
Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2021/122 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:32021D0122 

 
Α.Π.: 662 (11-02-2021)    
Γνωστοποίηση των νέων τεχνικών κανονισμών δειγματοληπτικού ελέγχου αγροδιατροφικών 
προϊόντων που αποσκοπούν στην εξασφάλιση καλύτερης εφαρμογής μέτρων ελέγχου, καθώς και 
στην επιτάχυνση της απελευθέρωσης τροφίμων στα σύνορα σύμφωνα με τις διεθνείς  συστάσεις, από 
την Εθνική Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων της Αιγύπτου (NFSA).   
 
Α.Π.: 665 (11-02-2021)    
Διευκρινίσεις για εξαγωγές εμπορευμάτων και ταχυδρομικών αντικειμένων προς το Ηνωμένο 
Βασίλειο, το οποίο αντιμετωπίζεται διαδικαστικά με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο γίνεται η διακίνηση 
εμπορευμάτων από και προς τρίτες χώρες, γεγονός που συνεπάγεται την υποχρεωτική πλέον τήρηση 
τελωνειακών διατυπώσεων για εμπορεύματα με προορισμό το ΗΒ, από τη Γενική Διεύθυνση 
Τελωνείων & ΕΦΚ, Διεύθυνση Τελωνειακών Διαδικασιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.  
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http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL0520_2021_F6798.pdf
http://spsims.wto.org/en/Notifications/Search
http://tbtims.wto.org/en/Notifications/Search
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL0543_2021_F26819.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL0548_2021_F26960.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32021D0122
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL0662_2021_F32732.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL0665_2021_F11995.pdf
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Α.Π.: 681 (11-02-2021)    
Νέο διάταγμα αναφορικά με το Σύστημα εκ των προτέρων Πληροφοριών Φορτίου (Advance Cargo 
Information, ACI, αρ. 38-2021/01.02.2021), σύμφωνα με το οποίο ο εισαγωγέας ή ο ιδιοκτήτης 
φορτίου ή ο αντιπρόσωπός του μεταξύ των τελωνειακών μεσιτών θα πρέπει να συμμορφώνεται με 
τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις, από τη Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Υπουργείου 
Εξωτερικών. 
 
Α.Π.: 709 (15-02-2021)    
Εκτελεστικός Κανονισµός 2021/130 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την τροποποίηση του 
παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 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 06/02/2021. 
 
Α.Π.: 711 (15-02-2021)    
Κοινοποίηση Συμφωνίας Εμπορίου και Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, αφενός και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης 
Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, αφετέρου, σχετικά με τις διατάξεις που αφορούν στους κανόνες 
καταγωγής και στις διαδικασίες σχετικές με την καταγωγή των εμπορευμάτων, από τη Γενική 
Διεύθυνση Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., Διεύθυνση Δασμολογικών Θεμάτων, Ειδικών Καθεστώτων και 
απαλλαγών από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.  
  
Α.Π.: 815 (19-02-2021)  
Οι Εκτελεστικοί Κανονισμοί 2021/169 & 2021/256  της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την 
τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 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. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0256&from=EN & 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0169&from=EL 
 
Α.Π.: 820 (22-02-2021)  
Εκτελεστικός Κανονισμός 2021/171 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την τροποποίηση του 
εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/626 όσον αφορά στους καταλόγους τρίτων χωρών ή περιοχών 
τους από τις οποίες επιτρέπεται η είσοδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση σαλιγκαριών, ζελατίνης και 
κολλαγόνου, καθώς και εντόμων που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο.  
https://op.europa.eu/el/publication-detail/-/publication/0d41eea1-6f30-11eb-aeb5-
01aa75ed71a1/language-el 

Για περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις αναφορικά µε τη νομοθεσία μπορείτε να απευθυνθείτε 
στη Διεύθυνση Αλκοόλης και Τροφίμων [στοιχεία επικοινωνίας: τηλ.: 213 2117236 -240 και e-mail.: 
novelfood-gr@gcsl.gr]. 
 
Α.Π.: 822 (22-02-2021)  
Εκτελεστική απόφαση 2021/175 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:32021D0175 
 

www.pcci.gr
mailto:evep@pcci.gr
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL0681_2021_F20850.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL0709_2021_F5707.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL0711_2021_F11060.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL0815_2021_F7434.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0256&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0169&from=EL
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL0820_2021_F7493.pdf
https://op.europa.eu/el/publication-detail/-/publication/0d41eea1-6f30-11eb-aeb5-01aa75ed71a1/language-el
https://op.europa.eu/el/publication-detail/-/publication/0d41eea1-6f30-11eb-aeb5-01aa75ed71a1/language-el
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL0822_2021_F13113.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32021D0175
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Α.Π.: 888 (24-02-2021)  
Εκτελεστικές Αποφάσεις (ΕΕ) 2021/151 και 2021/239 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:32021D0151  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2021:056I:FULL&from=EN 
 
Α.Π.: 889 (24-02-2021)  
Εκτελεστική απόφαση 2021/175 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:32021D0175 
 

www.pcci.gr
mailto:evep@pcci.gr
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL0888_2021_F6747.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32021D0151
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2021:056I:FULL&from=EN
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL0889_2021_F1591.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32021D0175
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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.: 492 (01-02-2021) 
Ενημερωτικό δελτίο Ιανουαρίου 2021, περί των οικονομικών εξελίξεων της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης,  
από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στο Σεράγεβο.  
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/infofile/73703 
 
ΑΠ 493 / 01-02-2021  
Ενημέρωση περί των επιχειρηματικών εξελίξεων, της αύξησης της βραχυπρόθεσμης εργασίας , καθώς 
και της πτώσης του Δείκτη Επιχειρηματικού Κλίματος στα Ανατολικά Κρατίδια της Γερμανίας,  από 

το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στο Βερολίνο.  
https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/73705 

 
Α.Π.: 512 (02-02-2021) 
Ενημερωτικό δελτίο Ιανουαρίου 2021, περί των εμπορικών και επιχειρηματικών σχέσεων της 
Αλβανίας,  από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στα Τίρανα.  
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/infofile/73710 

 
Α.Π.: 516 (02-02-2021) 
Ενημερωτικό δελτίο Ιανουαρίου 2021 (τεύχος 1ο), περί των οικονομικών και επιχειρηματικών 
ειδήσεων της Αργεντινής,  από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στο Μπουένος Άιρες.  
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/infofile/73711 
 

Α.Π.: 528 (03-02-2021)    
Ενημερωτικό δελτίο Ιανουαρίου 2021 (τεύχος 1ο), περί των οικονομικών και επιχειρηματικών 
ειδήσεων της Αιγύπτου,  από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στο Κάιρο. 
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/infofile/73706 
 
Α.Π.: 529 (03-02-2021)    
Ενημερωτικό δελτίο Ιανουαρίου 2021, 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/73765 
 
Α.Π.: 546 (03-02-2021) 
Ενημερωτικό δελτίο Ιανουαρίου 2021, περί των οικονομικών και επιχειρηματικών ειδήσεων της 
Αυστρίας,  από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στη Βιέννη.  

https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/infofile/73782 
 

Α.Π.: 551 (04-02-2021) 
Ενημερωτικό δελτίο Ιανουαρίου 2021, περί των οικονομικών και επιχειρηματικών ειδήσεων του 
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/73800 

 

www.pcci.gr
mailto:evep@pcci.gr
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL0492_2021_F143.pdf
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/infofile/73703
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL0493_2021_F199.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/73705
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL0512_2021_F13618.pdf
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/infofile/73710
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL0516_2021_F13687.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL0528_2021_F19198.pdf
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/infofile/73706
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL0529_2021_F19280.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL0546_2021_F26891.pdf
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/infofile/73782
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL0551_2021_F27041.pdf
https://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/73800
https://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/73800
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Α.Π.: 552 (04-02-2021) 
Ενημέρωση περί της μείωσης της οικονομικής παραγωγής και αύξησης της ανεργίας, καθώς και περί 

των ενθαρρυντικών στοιχείων για την πορεία του κατασκευαστικού κλάδου στη Γερμανία,  από το 
Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στο Βερολίνο.  
https://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-
xora/infofile/73783 
 
Α.Π.: 553 (04-02-2021) 
Ενημερωτικό δελτίο Ιανουαρίου 2021 (αριθμός 1), περί των οικονομικών και επιχειρηματικών 
εξελίξεων της Πολωνίας,  από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στη Βαρσοβία.  
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/infofile/73801 
 
Α.Π.: 594 (08-02-2021) 
Ενημερωτικό δελτίο Ιανουαρίου 2021, περί των οικονομικών και επιχειρηματικών εξελίξεων του 
Βελγίου,  από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στις Βρυξέλλες.  
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/infofile/73823 
 
Α.Π.: 615 (08-02-2021) 
Ενημέρωση περί της επιδιωκόμενης αύξησης της παραγωγής της βιομηχανίας , σύμφωνα με το 

Ινστιτούτο Οικονομικών Ερευνών στη Γερμανία,  από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στο 
Βερολίνο.  

https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-
xora/infofile/73832 
 

Α.Π.: 622 (09-02-2021) 
Ενημέρωση περί των συνολικών απωλειών της τάξεως των 5,53 δισ. για τις έξι μεγάλες συστημικές 
τράπεζες (CaixaBank, Santander, BBVA, Bankia, Bankinter, Sabadell) της Ισπανίας,  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/73834 
 

Α.Π.: 624 (09-02-2021) 
Ενημερωτικό δελτίο (υπ’ αριθμ. 40) Φεβρουαρίου (08/02/2021), για τις εξελίξεις  στην αγορά 
τροφίμων και ποτών των Η.Π.Α.,  από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στη Νέα Υόρκη. 
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/infofile/73842 
 

Α.Π.: 636 (09-02-2021) 

Αναλυτικά στοιχεία για την πορεία του εξωτερικού εμπορίου για το μήνα Δεκέμβριο από την 
Ομοσπονδιακή Στατιστική Αρχή της Γερμανίας,  από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στο 
Βερολίνο. 
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/infofile/73845 
 

 
 

 
 

www.pcci.gr
mailto:evep@pcci.gr
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL0552_2021_F27156.pdf
https://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/73783
https://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/73783
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL0553_2021_F27280.pdf
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/infofile/73801
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL0594_2021_F29497.pdf
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/infofile/73823
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL0615_2021_F2834.pdf
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/73832
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/73832
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL0622_2021_F23248.pdf
https://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/73834
https://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/73834
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL0624_2021_F2073.pdf
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/infofile/73842
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL0636_2021_F6828.pdf
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/infofile/73845
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Α.Π.: 643 (10-02-2021) 
Ενημερωτικό σημείωμα Φεβρουαρίου 2021, για τις επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού για το 

έτος 2020 στον τομέα του τουρισμού της Ισπανίας,  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/73853 
 

Α.Π.: 645 (10-02-2021) 
Ενημέρωση περί της  εξαίρεσης του ελαιολάδου από την ευρωπαϊκή σήμανση διατροφικής αξίας 

Nutriscore  σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Καταναλωτή της Ισπανίας,  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/73849 

 

Α.Π.: 673 (11-02-2021)    
Η εταιρεία  365 GLOBAL EQUIPMENT ( https://365-global-equipment.com/ ), η οποία εμφανίζεται να 
διαθέτει γραφεία και αποθήκες στην Ολλανδία (στις πόλεις  Amersfoort και Hoogland αντιστοίχως), 
καθώς και κεντρικά γραφεία στο Ηνωμένο Βασίλειο,  δεν είναι εγγεγραμμένη στο ολλανδικό 
εμπορικό επιμελητήριο (KvK) και έχει οικειοποιηθεί (προφανώς παράνομα), παρουσιάζοντας ως δικό 
της, τον αριθμό εγγραφής KvK άλλης εταιρείας, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στη 
Χάγη.  
 
Α.Π.: 684 (11-02-2021)    
Στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, περί της ανάλυσης του αγροδιατροφικού ισοζυγίου 

μεταξύ Ελλάδας-Ρουμανίας για το έτος 2020, καθώς και της αύξησης των ελληνικών εξαγωγών κατά 
10%, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στο Βουκουρέστι. 

 
Α.Π.: 745 (16-02-2021)    
Πορεία διμερούς εμπορίου για το έτος 2020, ενημέρωσης περί των  εισαγωγών από τη Γαλλία και των 
ελληνικών εξαγωγών προς τη Γαλλία, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στο Παρίσι. 
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/infofile/73921 
 
Α.Π.: 746 (16-02-2021)    
Ενημερωτικό δελτίο Ιανουαρίου 2021, επισκόπησης περί των οικονομικών ειδήσεων της Ρωσικής 
Ομοσπονδίας,  από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στη Μόσχα.  
 
Α.Π.: 747 (16-02-2021)    
Ενημερωτικό δελτίο Ιανουαρίου 2021, περί των οικονομικών εξελίξεων της Τουρκίας,  από το 
Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στην Άγκυρα.  
 
Α.Π.: 750 (16-02-2021)    
Ενημερωτικό δελτίο Φεβρουαρίου 2021 (55ο τεύχος),  επισκόπησης περί των οικονομικών, 
εμπορικών και επιχειρηματικών ειδήσεων της Βόρειας Μακεδονίας,  από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της 
Ελληνικής Πρεσβείας στα Σκόπια.  
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/infofile/73891 
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Α.Π.: 758 (17-02-2021)  
Ενημέρωση ανάρτησης περί της πραγματοποίησης της διεθνούς τεχνολογικής διοργάνωσης Μobile 
World Congress 2021 (Βαρκελώνη, 28/06 – 01/07/2021) 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/73940 
 

Α.Π.: 788 (19-02-2021)  
Ενημερωτικό δελτίο (υπ’ αριθμ. 41) Φεβρουαρίου (18/02/2021), πληροφόρησης περί των 
οικονομικών εξελίξεων στην αγορά τροφίμων και ποτών στις Η.Π.Α,  από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της 
Ελληνικής Πρεσβείας στην Νέα Υόρκη. 
https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/73984 

 
Α.Π.: 855 (23-02-2021) 
Ενημερωτικά δελτία Δεκεμβρίου 2020, περί των οικονομικών και επιχειρηματικών εξελίξεων της 
Ρουμανίας και της Μολδαβίας,  από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στο Βουκουρέστι 
(αρμόδιο και για Μολδαβία).  
https://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-
xora/infofile/73373  
&  
https://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-
xora/infofile/73382 
 
ΑΠ 857 / 23-02-2021  
Ενημέρωση περί της  αύξησης του Δείκτη Επιχειρηματικού Κλίματος από το Ινστιτούτο Οικονομικών 
Ερευνών της Γερμανίας,  από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στο Βερολίνο.  

https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/infofile/74008 
 
ΑΠ 867 / 23-02-2021  

Ενημέρωση περί της πραγματοποίησης της διεθνούς τουριστικής έκθεσης τουρισμού Fitur 2021  (19-
23/05/2021) 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/74019 
 
ΑΠ 869 / 24-02-2021  

Απολογιστικό Δελτίο τύπου (23/02/2021) για την έναρξη του 2ου κύκλου των διαδικτυακών 
σεμιναρίων «Doing Business in Brazil – COVID 19 Challenges and Opportunities» για στρατηγικές 
εξαγωγικές αγορές, το οποίο διοργάνωσε η Enterprise Greece σε συνεργασία με το Γραφείο Ο.Ε.Υ. του 
Ελληνικού Προξενείου στο Σάο Πάολο και απευθυνόταν σε στελέχη ελληνικών εξαγωγικών 
εταιρειών. 
 
ΑΠ 876 / 24-02-2021  
Ενημέρωση περί των χρηματοδοτικών προγραμμάτων στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας της 
Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Γερμανίας,  από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στο 

Βερολίνο.  

https://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-
xora/infofile/74005 
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ΑΠ 910 / 25-02-2021  
Μελέτη καταγραφής της αυξανόμενης ελληνικής επιχειρηματικής εξωστρέφειας προς τη Ρουμανία,  

από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στο Βουκουρέστι.  

 
ΑΠ 913 / 25-02-2021  
Ενημερωτικό δελτίο για το εξωτερικό εμπόριο της Γαλλίας για το έτος 2020,  από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. 

της Ελληνικής Πρεσβείας στο Παρίσι.  
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/infofile/74048 

 
ΑΠ 914 / 25-02-2021  

Ενημέρωση περί της αύξησης του Δείκτη Επιχειρηματικού Κλίματος, καθώς και της μείωσης του 
Δείκτη Απασχόλησης σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Οικονομικών Ερευνών της Δρέσδης για τα 

Ανατολικά Κρατίδια της Γερμανίας,  από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στο Βερολίνο.  
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/infofile/74008 
 

ΑΠ 919 / 26-02-2021  

Προβλέψεις του Senior Business Economist της Federal Reserve Bank David Oppedahl για την 
οικονομία των Η.Π.Α. για το έτος 2021,  από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στο Σικάγο. Η 
παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια webinar που διοργάνωσε το Ιnternational Trade Club 
του Σικάγο.  Για διευκρινίσεις απευθυνθείτε στα τηλέφωνα : +1 312 335 3915 εσωτ. 817  (ώρες 
Ελλάδας : 19:00 -1:00 ) +1 773 580 6730  (ώρες Ελλάδας : 19:00 -7:00 ). 
 

ΑΠ 921 / 26-02-2021  

Δελτίο τύπου για την επιτυχή διοργάνωση της ψηφιακής εκδήλωσης «Ενδυνάμωση της 
ανθεκτικότητας, της προόδου και της ανάπτυξης στις περιφέρειες της Ε.Ε.» από την Enterprise 
Greece και τη Business France με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Οργανισμών Προώθησης 
Εξαγωγών. Το αντικείμενο της εν λόγω εκδήλωσης, η οποία πραγματοποιήθηκε 25/02/2021, είναι η 
προστιθέμενη αξία του εμπορίου και των εξαγωγών στην άμβλυνση των ανισοτήτων που 
παρατηρούνται στις ευρωπαϊκές περιφέρειες. 
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