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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΡΤΙΟΥ 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.: 1045 (03-03-2021) 
Ενημερωτικό φυλλάδιο «Επισκόπηση του επενδυτικού δυναμικού των περιοχών Spa και Special Climate στη 
Σερβία» του Οργανισμού Ανάπτυξης της Σερβίας, από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων. 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στον Πρόξενο κ. Milan Vukosavljevic στην Πρεσβεία 
της Σερβίας στην Αθήνα (e-mail:  milan.vukosavljevic@mfa.rs, tel.:210 7472360) και να επισκεφτείτε την 
ιστοσελίδα: www.athens.mfa.gov.rs . 
 
Α.Π.: 1111 (08-03-2021) 
Εταιρεία  : Buchkontor Teltow Buchhandlung und Verlag 
Διεύθυνση  : Breite Str. 19 14513 Teltow, Germany  
Τηλέφωνο  : +49 (0) 3328 3381571 

E-mail   : vam@buchkontor-teltow.de 
Web-site  : www.buchkontor-teltow.de 
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: κα Vanessa Arend-Martin 

Ενδιαφέρον  : Αίτημα γερμανικής επιχείρησης για συνεργασία με ελληνικές εταιρείες προμηθεύτριες 
ελληνικών βιβλίων ή/και σχολικών εγχειριδίων 
 
Α.Π.: 1350 (18-03-2021) 
Εταιρεία  : CREDO CAPITAL PRODUCTION LLC 
Διεύθυνση  : 2, Konstantin Velichkov Blvd.4000, Plovdiv, Bulgaria  
Τηλέφωνο  : +359 894 580 260 

E-mail   :office@credo-capital.com central_office@credo-capital.com 
Web-site  : www.credo-capital.com 
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: κ. Ivan Polodyuk 
Ενδιαφέρον  : Αίτημα βουλγαρικής επιχείρησης για συνεργασία με ελληνικές εταιρείες για εισαγωγή, 
χονδρική ή διανομή προϊόντων προσωπικής υγιεινής και καλλυντικών στην ελληνική αγορά. 
 
Α.Π.: 1368 (18-03-2021) 
Η ουγγρική εταιρεία KC Struktur κατασκευής προστατευτικής μάσκας για πλήρη προστασία από τον COVID-
19, αναζητά συνεργασία με ελληνικές εταιρείες για να προωθήσει τα προϊόντα της. 
 
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,  ΜΑΡΤΙΟΣ 2021 

ΤΜΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ   

Πληροφορίες: Στεφ. Γεωργόπουλος   

Τηλέφωνο: 210 41.77.241-5 (εσωτ. 232)   

E-mail: commerce@pcci.gr 
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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.: 1110 (08-03-2021)    
Διεθνής Έκθεση Κοσμημάτων, Ρολογιών & Μηχανημάτων Κατασκευής Κοσμημάτων 
ISTANBUL INTERNATIONAL JEWELRY, WATCH & EQUIPMENT FAIR 
Τόπος Διεξαγωγής  : CNR Expo, Istanbul Fair Center – Κωνσταντινούπολη  
Περίοδος Διεξαγωγής : 27 - 30 Μαΐου 2021 
Πληροφορίες   : Ελληνοτουρκικό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο 
Τηλέφωνα  : 2110134909-10 & 2110131909 
E - Mail   : info@etee.gr & chamber@etee.gr 
Web-site   : https://www.istanbuljewelryshow.com/en/home.html 
 
Α.Π.: 1434 (23-03-2021)    
Πρώτη διαδικτυακή Διεθνής Έκθεση στον τομέα της αλιείας 
Digital Seafood Trade Show  
Τόπος Διεξαγωγής  : Διαδικτυακή έκθεση 
Περίοδος Διεξαγωγής : 22-23 Απριλίου 2021 
Πληροφορίες   : Εθνική Ένωση Εταιρειών Ιχθυηρών της Ιταλίας 
Τηλέφωνα   : 0039 06 85375550,52 
E - Mail   : expo@assoittica.it 
Web-site   : www.digitalseafood.it 
 
Α.Π.: 1445 (23-03-2021)    
Αναβολή της διεθνούς εκθέσεως Μηχανημάτων Αρτοποιΐας & Ζαχαροπλαστικής, iba 2021. Η επόμενη iba 
αναμένεται να λάβει χώρα στις 22-26 Οκτωβρίου 2023.  
 
Α.Π.: 1481 (26-03-2021)    
Διεθνής Έκθεση για τη Ναυπηγική Βιομηχανία 2021 
NEVA 2021 
Τόπος Διεξαγωγής  : EXPOFORUM- Αγία Πετρούπολη 
Περίοδος Διεξαγωγής : 21-24 Αυγούστου 2021 
Πληροφορίες   : NEVA International 
Τηλέφωνα   : +7 812944 25 71 
E - Mail   : info@nevainter.com 
Web-site   : https://www.en.nevainter.com/about/progress/  
 
Α.Π.: 1500 (29-03-2021)    
Διαδικτυακή έκθεση τροφίμων και αγροτικών προϊόντων Κίνα 2021 
CHINA ON-LINE IMPORT FAIR OF FOOD & AGRO-PRODUCTS 2021  
Τόπος Διεξαγωγής  : Διαδικτυακή έκθεση 
Περίοδος Διεξαγωγής : 24-28 Μαΐου 2021   
Πληροφορίες   : Εθνικός Οργανισμός Προώθησης Εμπορίου και Επενδύσεων της Κίνας 
Τηλέφωνα   : +86 10 82217954 & +306974910050 
E - Mail   : wangxicui@ccpit.org  
Web-site   : www.beltandroadassociates.com 
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Α.Π.: 1563 (31-03-2021)    
Πρώτη διαδικτυακή έκθεση τουρισμού 2021 στην Ελβετία  
Έκθεση “Land in Sicht” 
Τόπος Διεξαγωγής  : Διαδικτυακή έκθεση 
Περίοδος Διεξαγωγής : 22-25 Απριλίου 2021 
Πληροφορίες   : Γραφείο ΟΕΥ Πρεσβείας Βέρνης 
Τηλέφωνα   : 0041 79 79 850 79 
E - Mail   : info@virtuelle-ferienmesse.ch  
Web-site   : https://www.virtuelle-ferienmesse.ch/?lang=en 
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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.: 986 (01-03-2021) 
Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2021/335 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. 
 
Α.Π.: 995 (02-03-2021) 
Έκδοση πιστοποιητικού αλιευμάτων για την εξαγωγή αλιευτικών προϊόντων από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε 
τρίτη χώρα (Μεγάλη Βρετανία) βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1005/2008 του Συμβουλίου περί 
δημιουργίας κοινοτικού συστήματος πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της παράνομης, λαθραίας και 
άναρχης αλιείας, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Γενική Διεύθυνση Αγροτικής 
Οικονομίας, Κτηνιατρικής και Αλιείας).  
Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση syg092@minagric.gr, 
καθώς και στο τηλ. 210 9287127.  
 
Α.Π.: 1009 (02-03-2021) 
Σαφής και μόνιμη επισήμανση µε τα στοιχεία αναγνώρισης του δότη και την ημερομηνία συλλογής ή έναν 
κωδικό προσδιορισμού των εν λόγω πληροφοριών κάθε µεµονωµένης δόσης σπέρµατος ιπποειδών που 
αποστέλλεται από την Ελλάδα στην Αυστραλία. Η αλλαγή αυτή, η οποία τίθεται σε ισχύ από 01/03/2021, 
ευθυγραµµίζεται µε τις τυπικές βιομηχανικές πρακτικές και µε τα διεθνή πρότυπα χωρίς την απαίτηση 
αλλαγών στο κτηνιατρικό πιστοποιητικό υγείας για την εισαγωγή σπέρµατος ιπποειδών στην Αυστραλία. 
 
Α.Π.: 1040 (03-03-2021) 
Απόφαση για τους τρόπους καταβολής  τελωνειακών οφειλών (μέσω ηλεκτρονικής πληρωμής, χρήσης καρτών 
πληρωμών, μετρητών ή τραπεζικών επιταγών) από το Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Η 
απόφαση ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και τίθεται σε 
εφαρμογή εντός (30) ημερών από την έναρξη ισχύος της.  
 
Α.Π.: 1076 (04-03-2021)    
Κατάθεση στον ΠΟΕ από την Αίγυπτο νέας κοινοποίησης σχετικά το επικαιροποιημένο πρότυπο για τους 
ηλεκτρικούς λαμπτήρες, το οποίο πρέπει να τηρούν οι παραγωγοί και οι εισαγωγείς εντός ενός έτους από τις 
03/02/2021. 
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.: 1082 (05-03-2021) 
Εκτελεστική απόφαση 2021/380 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σχετικά µε την έγκριση του σχεδίου εκρίζωσης 
της αφρικανικής πανώλης των χοίρων στους άγριους χοίρους σε ορισμένες περιοχές της Γερμανίας. Η 
Γερμανία θέτει σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που απαιτούνται για την 
εφαρμογή του σχεδίου εκρίζωσης της νόσου εντός προθεσμίας 30 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της 
απόφασης. 
 

www.pcci.gr
mailto:evep@pcci.gr
http://www.pcci.gr/
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL0986_2021_F2498.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL0995_2021_F30052.pdf
mailto:syg092@minagric.gr
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL1009_2021_F2622.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL1040_2021_F13736.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL1076_2021_F6640.pdf
http://spsims.wto.org/en/Notifications/Search
http://tbtims.wto.org/en/Notifications/Search
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL1082_2021_F2687.pdf


 
 

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.: 1084 (05-03-2021) 
Εκτελεστική απόφαση 2021/385 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την τροποποίηση του παραρτήµατος II της 
απόφασης 93/52/ΕΟΚ όσον αφορά στο καθεστώς επίσημης απαλλαγής από τη βρουκέλλωση, των 
παραρτηµάτων I και II της απόφασης 2003/467/ΕΚ όσον αφορά στο καθεστώς επίσημης απαλλαγής από τη 
φυματίωση και τη βρουκέλλωση, καθώς και των παραρτηµάτων I και ΙΙ της απόφασης 2008/185/ΕΚ όσον 
αφορά στο καθεστώς απαλλαγής από τη νόσο Aujeszky και την έγκριση προγραµµάτων εκρίζωσης της νόσου 
σε ορισμένες περιφέρειες. Συγκεκριμένα, η απόφαση 2008/185/ΕΚ τροποποιείται ως εξής: α) Το παράρτηµα I 
τροποποιείται σύμφωνα µε το παράρτηµα IV της παρούσας απόφασης. 
β) Το παράρτηµα II τροποποιείται σύμφωνα µε το παράρτηµα V της παρούσας απόφασης. 
 
Α.Π.: 1085 (05-03-2021) 
Εκτελεστική Απόφαση 2021/385 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την τροποποίηση του παραρτήµατος II της 
απόφασης 93/52/ΕΟΚ όσον αφορά στο καθεστώς επίσημης απαλλαγής από τη βρουκέλλωση, των 
παραρτηµάτων I και II της απόφασης 2003/467/ΕΚ όσον αφορά στο καθεστώς επίσημης απαλλαγής από τη 
φυματίωση και τη βρουκέλλωση, καθώς και των παραρτηµάτων I και ΙΙ της απόφασης 2008/185/ΕΚ όσον 
αφορά στο καθεστώς απαλλαγής από τη νόσο Aujeszky και την έγκριση προγραµµάτων εκρίζωσης της νόσου 
σε ορισμένες περιφέρειες. Συγκεκριμένα, το παράρτηµα II της απόφασης αριθ. 93/52/ΕΟΚ τροποποιείται 
σύμφωνα µε το παράρτηµα I της παρούσας απόφασης. 
 
Α.Π.: 1114 (08-03-2021) 
Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2021/396 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. 
 
Α.Π.: 1306 (18-03-2021) 
Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2021/450 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. 
 
Α.Π.: 1330 (17-03-2021) 
Εκτελεστικός Κανονισµός 2021/460 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την τροποποίηση του παραρτήµατος I 
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 798/2008 όσον αφορά στην καταχώριση της Ουκρανίας στον κατάλογο τρίτων 
χωρών, εδαφών, ζωνών ή διαμερισμάτων από όπου επιτρέπεται να εισαχθούν και να διαμετακομιστούν µέσω 
της Ένωσης ορισµένα προϊόντα πουλερικών σε σχέση µε την υψηλής παθογονικότητας γρίπη των πτηνών. 
 
Α.Π.: 1523 (29-03-2021)   
Eνημέρωση όσον αφορά στο νέο νομοθετικό πλαίσιο που θα διέπει τους επίσημους φυτοϋγειονομικούς 
ελέγχους κατά την εισαγωγή φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων από τα Κράτη Μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με Τμήμα Φυτοϋγειονομικού και Ποιοτικού Ελέγχου 
της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας Κτηνιατρικής & Αλιείας.  
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέχουν και στο σύνδεσμο: 
https://planthealthportal.defra.gov.uk/assets/uploads/Decision-chart-for-plantimports.pdf, προκειμένου να 
διαπιστώνουν εάν ένα φυτό, φυτικό προϊόν ή άλλο αντικείμενο υπόκειται σε φυτοϋγειονομικό έλεγχο κατά 
την εισαγωγή του στο Ηνωμένο Βασίλειο. 
 
Α.Π.: 1556 (30-03-2021)    
Διαδικασία γνωστοποίησης φυτοϋγειονομικών απαιτήσεων Τρίτων Χωρών για την έκδοση Πιστοποιητικού 
Φυτοϋγείας (Phytosanitary Certificate) και εγγραφή στο Επίσημο Μητρώο Επαγγελματιών, από το Τμήμα 
Φυτοϋγειονομικού και Ποιοτικού Ελέγχου της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας Κτηνιατρικής & 
Αλιείας.   
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Α.Π.: 1580 (31-03-2021)   
Εκτελεστική απόφαση 2021/544 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. 
 
Α.Π.: 1581 (31-03-2021)   
Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2021/489 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. 
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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.: 971 (01-03-2021) 
Δελτίο οικονομικής πληροφόρησης (Φεβρουαρίου 2021) της Βοσνίας Ερζεγοβίνης,  από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της 
Ελληνικής Πρεσβείας στο Σεράγεβο.  
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/infofile/74073 
 
Α.Π.: 992 (02-03-2021) 
Ανάλυση διμερούς εμπορίου μεταξύ Ελλάδας και Πολωνίας για το έτος 2020,  από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της 
Ελληνικής Πρεσβείας στη Βαρσοβία.  
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/infofile/74082 
 
Α.Π.: 996 (02-03-2021) 
Ενημερωτικό δελτίο (τεύχος 7ο) Φεβρουαρίου 2021, περί των οικονομικών και επιχειρηματικών ειδήσεων της 
Ολλανδίας,  από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στη Χάγη.  
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/74110 
 
ΑΠ 997 / 02-03-2021  
Ενημέρωση περί της έρευνας αγοράς (Μάρτιος 2021) για τον κλάδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 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/74103 
 
Α.Π.: 998 (02-03-2020)    
Ενημερωτικό δελτίο Φεβρουαρίου 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/74079 
 
Α.Π.: 999 (02-03-2021) 
Ενημέρωση περί της μείωσης των εξαγωγών κατά 10% κατά το έτος 2020 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/74085 
 
Α.Π.: 1002 (02-03-2021) 
Ενημερωτικό δελτίο (τεύχος 2ο) Φεβρουαρίου 2021, περί των οικονομικών και επιχειρηματικών ειδήσεων της 
Αργεντινής,  από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στη Μπουένος Άιρες.  
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/infofile/74087 
 
Α.Π.: 1022 (02-03-2021) 
Μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο (τεύχος 13ο) Φεβρουαρίου 2021, περί των οικονομικών και επιχειρηματικών 
εξελίξεων του Ισραήλ,  από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στο Τελ Αβίβ.  
https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/74113 
 
Α.Π.: 1042 (03-03-2021) 
Ενημερωτικό σημείωμα (Μάρτιος 2021) περί των πιθανών συνεπειών της κλιματικής αλλαγής στον αγροτικό 
τομέα, καθώς και των σχετικών πολιτικών της Ρωσικής Ομοσπονδίας,  από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής 
Πρεσβείας στη Μόσχα.  
https://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/74077 
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Α.Π.: 1068 (04-03-2021) 
Ενημερωτικό δελτίο Φεβρουαρίου 2021, περί των οικονομικών και επιχειρηματικών ειδήσεων του Καναδά,  
από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στην Οττάβα.  
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/74166 
 
Α.Π.: 1086 (05-03-2021) 
Ενημερωτικό δελτίο Φεβρουαρίου 2021, περί των οικονομικών και επιχειρηματικών ειδήσεων της Αυστρίας,  
από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στη Βιέννη.  
 
Α.Π.: 1105 (08-03-2021) 
Ενημερωτικό δελτίο (τεύχος 2ο) Φεβρουαρίου 2021, περί των οικονομικών και επιχειρηματικών ειδήσεων της 
Αιγύπτου,  από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στο Κάϊρο.  
 
Α.Π.: 1162 (09-03-2021) 
Ενημέρωση περί της έρευνας αγοράς (Μάρτιος 2021) για τον κλάδο του τουρισμού με έμφαση στις επιπτώσεις 
της πανδημίας της Ισπανίας, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στη Μαδρίτη.  
 
Α.Π.: 1170 (10-03-2021) 
Ενημέρωση περί της ενίσχυσης της παραγωγής ηλεκτροκίνητων οχημάτων της Ισπανίας,  από το Γραφείο 
Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στη Μαδρίτη.  
 
Α.Π.: 1171 (10-03-2021) 
Ενημέρωση περί της επιβολής της ευρωπαϊκής σήμανσης Nutriscore από το Υπουργείο Καταναλωτή της 
Ισπανίας,  από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στη Μαδρίτη. 
 
Α.Π.: 1201 (11-03-2021)   
Ενημερωτικό δελτίο Μαρτίου 2021 (τεύχος 56ο), επισκόπησης περί των οικονομικών, εμπορικών και 
επιχειρηματικών ειδήσεων στη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας,  από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής 
Πρεσβείας στα Σκόπια.  
 
Α.Π.: 1224 (11-03-2021)    
Ενημερωτικό δελτίο Φεβρουαρίου 2021 (τεύχος 2ο), περί των οικονομικών και επιχειρηματικών ειδήσεων της 
Αιγύπτου,  από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στο Κάιρο. 
 
Α.Π.: 1225 (11-03-2021) 
Ενημερωτικό δελτίο (υπ’ αριθμ. 42) Μαρτίου (05/03/2021), για τις εξελίξεις  στην αγορά τροφίμων και ποτών 
των Η.Π.Α.,  από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στη Νέα Υόρκη. 
 
Α.Π.: 1284 (16-03-2021) 
Ενημερωτικό δελτίο Φεβρουαρίου 2021, περί των οικονομικών και εμπορικών ειδήσεων της Αλβανίας,  από το 
Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στα Τίρανα. 
 
Α.Π.: 1290 (16-03-2021) 
Ενημερωτικό δελτίο Φεβρουαρίου 2021, περί των οικονομικών και επιχειρηματικών εξελίξεων του Βελγίου,  
από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στις Βρυξέλλες. 
 
Α.Π.: 1343 (18-03-2021) 
Ενημέρωση περί της κατάργησης των περιορισμών για τον τουριστικό προορισμό των Βαλεαρίδων Νήσων 
από τη Γερμανία,  από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στη Μαδρίτη. 
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Α.Π.: 1356 (18-03-2021) 
Ρηματική Διακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας περί των απαιτούμενων κανόνων 
υγιεινής σε μονάδες παραγωγής τροφίμων, που εξάγονται στη Σαουδική Αραβία, σύμφωνα με τη Γενική Αρχή 
Τροφίμων και Φαρμάκων της χώρας.  
Οι νέοι κανόνες θα τεθούν σε ισχύ από την 01/07/2021 και αναρτώνται στην ακόλουθη ιστοσελίδα : 
https://sfda.gov.sa/en/regulations/68665 
 
Α.Π.: 1412 (22-03-2021) 
Ενδιαφέρον ενίσχυσης της διμερούς συνεργασίας της Δομινικανής Δημοκρατίας με την Ελλάδα, στους τομείς 
των κατασκευών (εκσυγχρονισμός των λιμένων), τεχνολογίας και ασφάλειας, αλλά και στην αξιοποίηση κάθε 
πιθανής παροχής τεχνογνωσίας σε θέματα ανάπτυξης ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών, κίνησης των 
κρουαζιερόπλοιων στους λιμένες, καθώς και στην αύξηση των θαλάσσιων εμπορευματικών μεταφορών στη 
Δομινικανή Δημοκρατία, σύμφωνα με τη Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Εξωτερικών.  
 
Α.Π.: 1469 (24-03-2021) 
Ενημέρωση περί των αρνητικών συνεπειών ενός τρίτου lockdown στη γερμανική οικονομία, καθώς και της 
περαιτέρω μείωσης του Ακαθάριστου Εγχωρίου Προϊόντος σύμφωνα με το Ινστιτούτο Γερμανικής Οικονομίας,  
από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στο Βερολίνο. 
 
Α.Π.: 1497 (29-03-2021) 
Ενημέρωση περί των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων της Γερμανίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις 
χώρες της Κοινής Αγοράς της Νότιας Αμερικής σύμφωνα με το Ινστιτούτο Οικονομικών Ερευνών της 
Γερμανίας,  από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στο Βερολίνο. 
 
Α.Π.: 1506 (29-03-2021) 
Ενημερωτικό δελτίο (υπ’ αριθμ. 43) Μαρτίου (24/03/2021), πληροφόρησης περί των οικονομικών εξελίξεων 
στην αγορά τροφίμων και ποτών στις Η.Π.Α.,  από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στη Νέα Υόρκη. 
 
Α.Π.: 1562 (31-03-2021)    
Ενημερωτικό δελτίο (υπ’ αριθμ. 44) Μαρτίου (30/03/2021), για τις εξελίξεις  στην αγορά τροφίμων και ποτών 
των Η.Π.Α.,  από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στη Νέα Υόρκη. 
 
Α.Π.: 1578 (31-03-2021)    
Ενημερωτικό δελτίο (Μαρτίου 2021) οικονομικής πληροφόρησης Βοσνίας Ερζεγοβίνης,  από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. 
της Ελληνικής Πρεσβείας στο Σεράγεβο. 
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