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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 

 
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.:1372 (01-04-2019)  
           1. Dubovo, εισαγωγείς φρούτων που συνεργάζονται ήδη με την Ελλάδα και εξέφρασαν 
ενδιαφέρον για επέκταση της συνεργασίας. Ενδιαφέρονται για εισαγωγή πορτοκαλιών, 
βερίκοκων, ροδάκινων και νεκταρινιών.  
Επικοινωνία: Tetiana Bobkova, τηλ. 00380 97 110 9423 – dubovo.fruit@gmail.com – 
unifrukt@gmail.com  
        2. Otenna AgroBioCluster International, έργο παραγωγής βιοκαυσίμου, ενδιαφέρονται για 
αναζήτηση επενδυτή. 
Επικοινωνία: Ivan Yaremchuk, τηλ. 00 380 67 5576746 -  janus@otennaabci.eu 
        3. Cluster Οικογενειακές φάρμες γαλακτοκομικών/UkrMilk Invest – έργο συγκέντρωσης 
γάλακτος από ουκρανούς παραγωγούς, στόχος η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην 
ουκρανική επαρχία. Ενδιαφέρονται για αναζήτηση επενδυτή. Κατά την εκτίμηση τους απαιτείται 
επένδυση 500.000 UAH (16.130 €) για την δημιουργία μικρής φάρμας με χρονικό ορίζοντα 
απόσβεσης επένδυσης τα 4 χρόνια. 
Επικοινωνία: Sergey Chernienko, τηλ. 00 380 67 400 0338 – smf.khmelnytskyi@gmail.com 
        4. Derazhnia Milk Factory, παραγωγοί γαλακτοκομικών. Ενδιαφέρονται για αναζήτηση 
επενδυτή. Εξάγουν ήδη σε χώρες της ΕΕ. 
Επικοινωνία: Valeryi Anglyskyi, τηλ. 00 380 3856 21081 – dmolzav@ukrpost.ua – dmolz@ukr.net 
        5. Adams, παραγωγοί τουρσιών και μαρμελάδων. Γνωστό παλαιότερα brand το οποίο 
παραμένει ανενεργό, το εργοστάσιο τους δεν λειτουργεί. Ενδιαφέρονται για αναζήτηση επενδυτή. 
        Επικοινωνία: Marianna Yiahieva, τηλ. 00 380 96 019 8668 – mariana.yahieva@gmail.com 
 
Α.Π.: 1678 (22-04-2019) 
Αίτημα καταρινής κατασκευαστικής εταιρείας για κοινοπραξία με ελληνικές εταιρείες στην κατασκευή έργου 
που έχει αναλάβει στο Κατάρ. 
 
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, 03 Μαΐου 2019 
ΤΜΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ   
Πληροφορίες: Κ. Χατζηϊωάννου   
Τηλέφωνο: 210 41.77.241-5   
Φαξ: 210 41.78.680 
E-mail: commerce@pcci.gr 
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ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ – ΗΜΕΡΙΔΕΣ 

 
Α.Π.: 1369 (01-04-2019) 
Ο Οργανισμός Enterprise Greece, στο πλαίσιο του έργου του για την προβολή και την προώθηση των 
ελληνικών προϊόντων στις αγορές του εξωτερικού , έχει εντάξει στο επιχειρησιακό πρόγραμμα των δράσεων 
του για 4η συνεχόμενη χρονιά τη διοργάνωση επιχειρηματικών συναντήσεων στην Ελλάδα, με αγοραστές για 
τον κλάδο των τροφίμων. 
Οι επιχειρηματικές συναντήσεις για το 2019 θα αφορούν στον κλάδο των Τυροκομικών  προϊόντων και θα 
πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 10 Ιουνίου 2019 και στη Λάρισα 12 Ιουνίου 2019, με προσκεκλημένους 
αγοραστές από Ασία, Ωκεανία, Άπω Ανατολή, Η.Π.Α., Καναδά, Ευρώπη που ενδιαφέρονται για τα ελληνικά 
τυροκομικά προϊόντα. 
Για να δείτε πληροφορίες σχετικά  με την διοργάνωση επιλέξτε τον κάτωθι σύνδεσμο : 
https://www.enterprisegreece.gov.gr/eksagoges/programma-drashs/draseis-probolhs-
proothhshs/epixeirimatikes-synanthseis 
Για συμπληρωματικές πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε και στην Κα  Α. Τρυποσκούφη ( Τηλ. :  
+30 210 3355778, e-mail :  a.triposkoufi@enterprisegreece.gov.gr ). 
 
Α.Π.: 1374 (01-04-2019) 
Διεθνής έκθεση Τουριστικής  Βιομηχανίας 2019 
International Tourism Fair ( FITCuba ) 2019 
Τόπος Διεξαγωγής  : Αβάνα - Κούβα 
Περίοδος Διεξαγωγής : 06 – 11 Μαΐου  2019 
Πληροφορίες   : http://www.fitcuba.com/en/  
 
Α.Π.: 1452 (05-04-2019) 
« ISAF 2019 » 

1. 23η Διεθνής έκθεση προϊόντων ασφάλειας και Rfid 
23th International Security and Rfid Exhibition  « ISAF Security 2019 » 

2. 8η Διεθνής έκθεση ασφάλειας πληροφοριών και δικτύων 
8th International Information and Network Security Exhibition « ISAF I.T. Securuty 2019 » 

3. 8η Διεθνής έκθεση έξυπνων οικιακών συστημάτων και αυτοματισμών 
8th International Smart Building & Building Automation Exhibition « ISAF Smart Home 2019 » 

4. Τομείς πυρός, διάσωσης, έρευνας και διαχείρισης επειγουσών καταστάσεων 
Fire, Emergency, Rescue and Search Sectors  « ISAF & Fire Rescue 2019 » 

5. 8η Διεθνής έκθεση Τομείς Επαγγελματικής ασφάλειας και Υγείας 
8th International Occupational Safety and Health Exhibition « ISA Safety & Health 2019 » 

Τόπος Διεξαγωγής  : Κωνσταντινούπολη - Τουρκίας 
Περίοδος Διεξαγωγής : 17 – 20 Οκτωβρίου   2019 
Πληροφορίες   : Κα Διονυσία Κατσανούλη, Τηλ.  2117000264 
Web-site                                         : http://www.isaffuari.com/en/exhibition-id/ 
 
Α.Π.: 1485 (08-04-2019) 
9η Διεθνής έκθεση εξοπλισμού Κτηνοτροφίας-Γεωργίας-Σφαγείων-Κρεάτων κλπ. 
Ζωοτροφές-Κτηνοτροφικά όργανα-Φάρμακα- Εκκολαπτικά 
9th International Trade Fair for Poultry Technologies « VIV Turkey 2019 » 
Τόπος Διεξαγωγής  : Κωνσταντινούπολη – Τουρκίας 
Περίοδος Διεξαγωγής : 13 – 15 Ιουνίου 2019 
Πληροφορίες   : Ελληνο – Τουρκικό Εμπορικό Επιμελητήριο 
Τηλέφωνα   : 211 70 00 264 – 7, 210 52 44 338 
Φάξ                                                   : 211 01 27 466 
E - Mail   : info@etee.gr  
 

mailto:evep@pcci.gr
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Α.Π.: 1531 (10-04-2019) 
Πρόγραμμα εκθέσεων του 2019 που διοργανώνονται από την DMG Events, όπως η Big 5 ( Construction ) 
καθώς και η Middle East Design & Hospitality Week 2019 ( Interior-Hospitality ). 
 
Α.Π.: 1547 (11-04-2019) 
Παγκόσμια έκθεση τροφίμων « Food India – SIAL 2019 » 
Τόπος Διεξαγωγής  : Ν. Δελχί - Ινδία 
Περίοδος Διεξαγωγής : 19 – 21 Σεπτεμβρίου 2019  
Web-site                                         : http://www.foodindia-busial.com  
Οι Αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να κατατεθούν μέχρι 20 Μαΐου  2019 στην ιστοσελίδα : 
http://www.surveymonkey.com/r/SIAL-Application_Form  
 
Α.Π.: 1564 (12-04-2019) 
Πρόγραμμα διεθνών εκθέσεων Σαουδικής Αραβίας  για τη διετία 2019-2020, σε διάφορους τομείς, που 
διοργανώνει η εταιρεία Al- Harithy Company for Exhibition ( ACE ). 
 
Α.Π.: 1611 (16-04-2019) 
Το Ελληνο Ιταλικό Επιμελητήριο Αθηνών, σε συνέχεια του προγράμματος « Εξάγουμε περισσότερη Ελλάδα » , 
διοργανώνει B to B συναντήσεις  στις 24 Μαΐου 2019 στο Μιλάνο Ιταλίας. 
Οι συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν σε συνεργασία με την Agents 321/Forum Agenti, μία από τις 
μεγαλύτερες ενώσεις agents της Ιταλίας στο Starhotels Business Palace ( Via Privata Pietro Gaggia 3 -20139 
Milano MI ) .  
Στόχος  είναι η προώθηση ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών και η εύρεση συνεργασιών στην Ιταλική 
αγορά. 
 
Α.Π.: 1677(22-04-2019) 
3η  Έκθεση Τροφίμων, Φαρμάκων και Ιατρικών μηχανημάτων 
Τόπος Διεξαγωγής  : Ριάντ – Σαουδική Αραβία 
Περίοδος Διεξαγωγής : 20 Σεπτεμβρίου – 02 Οκτωβρίου  2019  
Πληροφορίες   : κ. Mazin Farha 
Τηλέφωνα   : 00966112038222. 00966560444666 
E - Mail   : MSFarha@sfda.gov.sa, exhibition@citvevents.com.sa 
Web-site                                         : www.sfdaconf.com 
 
Α.Π.: 1791 (30-04-2019) 
13η Διεθνής Έκθεση κατασκευαστών και βιομηχανιών κατασκευών μηχανημάτων 
13th International Exhibition for Building, Construction and Engineering Industries « Jordan Build » 
Τόπος Διεξαγωγής  : Αμμάν - Ιορδανία 
Περίοδος Διεξαγωγής : 24 – 27 Ιουνίου 2019  
Τηλέφωνα   : 0799614188 – 0795155264 
Φάξ                                                   : 065928704 
E - Mail   : jobuild@jcca.org.jo  
Web-site                                         : www.jordanbuild13.com 
 
Α.Π.: 1793 (30-04-2019) 
Διεθνής έκθεση βασικών καταναλωτικών αγαθών ( οικιακών συσκευών και επίπλων, ηλεκτρικών 
ειδών, ειδών κουζίνας, κήπου και υπαίθριων δραστηριοτήτων, ειδών χειροτεχνίας, παιδικών ειδών, 
τροφίμων, γεωργικών προϊόντων και άλλων πρώτων υλών ) 
« International Commodity Fair » 
Τόπος Διεξαγωγής  : Μόσχα - Ρωσία 
Περίοδος Διεξαγωγής : 18 – 20 Ιουνίου  2019  
Web-site                                         : www.http://en.icf-expo.ru/  
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

 
 
Α.Π.: 1370 (01-04-2019) 
Οδηγίες για την επικείμενη αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή  Ένωση χωρίς 
συμφωνία και μεταβατική περίοδο, σε σχέση με τα Προτιμησιακά  Καθεστώτα, από την Α.Α.Δ.Ε. , 
Γενική Διεύθυνση Τελωνείων & ΕΦΚ, Διεύθυνση Δασμολογικών Θεμάτων, Ειδικών Καθεστώτων και 
Απαλλαγών, Τμήμα Β΄. 
 
Α.Π.: 1474 (05-04-2019) 
Οδηγίες βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/821* για την υποχρέωση δέουσας επιμέλειας των 
ενωσιακών εισαγωγέων ορυκτών τα οποία προέρχονται από περιοχές που πλήττονται από 
συγκρούσεις και περιοχές υψηλού κινδύνου. 
*https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0821&rid=1 
 
Α.Π.: 1484 (08-04-2019) 
Παροχή οδηγιών σχετικά με την φορολογική μεταχείριση από πλευράς Φ.Π.Α. των συναλλαγών με το 
Η.Β. σε περίπτωση αποχώρησης από την Ε.Ε. χωρίς συμφωνία, από την Α.Α.Δ.Ε. , Ι.  Γενική Διεύθυνση 
Τελωνείων & ΕΦΚ, Διεύθυνση ΕΦΚ & Φ.Π.Α., Τμήμα Ε΄ - Φ.Π.Α. Εισαγωγών – Εξαγωγών, ΙΙ. Γενική 
Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης, 1. Διεύθυνση Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας, Τμήμα Α΄ - Φ.Π.Α., 
Τμήμα Γ΄- Επιστροφής Φ.Π.Α. σε Επιχειρήσεις εγκατεστημένες Εντός & Εκτός Ε.Ε. . 
 
Α.Π.: 1491 (08-04-2019) 
Παροχή οδηγιών αναφορικά με τη νομοθεσία περί Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης και τη Διοικητική 
Συνεργασία ενόψει ενδεχόμενης άτακτης αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση  
( no – deal BREXIT ), από την Α.Α.Δ.Ε., Γενική Διεύθυνση Τελωνείων & Ε.Φ.Κ., Διεύθυνση Τελωνειακών 
Διαδικασιών, Τμήματα Α΄, Β΄, Γ΄. 
 
Α.Π.: 1498 (08-04-2019) 
Κανονισμός  2019/319 της Επιτροπής της Ε.Ε.  , για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΧ του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και του 
παραρτήματος ΧV του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011 της Επιτροπής σχετικά με την υγειονομική 
πιστοποίηση κατά την εισαγωγή στην Ένωση όσον αφορά τις μεταδοτικές σπογγώδεις 
εγκεφαλοπάθειες. 
 
Α.Π.: 1502 (08-04-2019) 
Μερική άρση απαγόρευσης  εξαγωγών ( Επανεξαγωγών ) – Φαρμακευτικά προϊόντα που 
περιλαμβάνονται στο Πίνακα Ι, λόγω της ομαλοποίησης  της επάρκειάς τους στο εσωτερικό της 
χώρας, από την Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., Διεύθυνση Τελωνειακών Διαδικασιών, 
Τμήμα Γ΄. 
Για τα φαρμακευτικά προϊόντα του Πίνακα 2,  της σχετικής Απόφασης, εξακολουθεί να ισχύει η 
απαγόρευση των παράλληλων εξαγωγών τους. 
 
Α.Π.: 1514 (09-04-2019) 
Ανακοινώθηκε στης 03-04-2019 από την αρμόδια Υπηρεσία Προστασίας Τελωνείων και  Συνόρων  
(CBP), κατόπιν ολοκλήρωσης της προβλεπόμενης εξεταστικής διαδικασίας, η ανάκληση της πρόθεσης 
δασμολογικής ανακατάταξης εισαγόμενων πρόβειων τυριών στις Η.Π.Α. λόγω κριθείσης επαρκούς 
της υφιστάμενης κατάταξης, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στην Ουάσιγκτων. 
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Α.Π.: 1543 (11-04-2019) 
Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι  Δεσμευτικές Δασμολογικές 
Πληροφορίες  
( Δ.Δ.Π. ) που έχουν εκδοθεί εκ μέρους των τελωνειακών αρχών του Η.Β. ή άλλων κρατών μελών της 
Ε.Ε. σε δικαιούχους με αριθμό EORI του Η.Β. ( GB EORI number ), παύουν να ισχύουν από την 
ημερομηνία αποχώρησης του Η.Β. από την Ε.Ε.. Κατά συνέπεια, κάθε τέτοια Δεσμευτική Δασμολογική 
Πληροφορία δεν θα δεσμεύει πλέον τις τελωνιακές αρχές της Ε.Ε. έναντι του κατόχου της εάν 
παρουσιάζεται κατά τον τελωνισμό, έστω και αν δεν έχει παρέλθει ηυ αρχική ημερομηνία λήξης 
ισχύος, από Α.Α.Δ.Ε., Γενική Διεύθυνση Τελωνείων & ΕΦΚ. 
 
Α.Π.: 1545 (11-04-2019) 
Δημοσίευση συστάσεων ( recommendations ) του Καναδικού  Εμποροδικείου ( Canadian 
International Trade Tribunal – CITT ) προς την καναδική κυβέρνηση, μετά την ολοκλήρωση της επ΄ 
ακροατηρίω συζήτησης, περί του « προσωρινού » μέτρου επιβολής δασμών της τάξεως 25%, που 
τέθηκαν σε ισχύ, τον Οκτώβριο 2018, στις εισαγωγές επτά κατηγοριών χάλυβα. 
 
Α.Π.: 1565 (12-04-2019) 
Οδηγίες σχετικά με την εισαγωγή εμπορευμάτων σε περίπτωση εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από 
την Ε.Ε. χωρίς συμφωνία – Κοινό Δασμολόγιο και Δασμολογητέα Αξία εμπορευμάτων, από την 
Α.Α.Δ.Ε. . 
 
Α.Π.: 1592 (15-04-2019) 
Κοινοποίηση της αριθ. Α 1098/2019 ( ΦΕΚ 1193/Β ) Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ με την οποία 
καθορίζονται οι όροι εφαρμογής των απλουστευμένων διαδικασιών Ενωσιακής Διαμετακόμισης, 
Κοινής Διαμετακόμισης, Διαμετακόμισης με TIR και Απόδειξης του Ενωσιακού χαρακτήρα των 
εμπορευμάτων. 
 
Α.Π.: 1628 (16-04-2019) 
Εφαρμογή των διατάξεων της αριθ. 158/16825/31-1-2018 ΥΑ « Καθορισμός της διαδικασίας, του 
είδους και του περιεχομένου της πράξης παραχώρησης ή της σύναψης έννομης σχέσης με τρίτους ως 
προς το μισθίο και τις εγκαταστάσεις πλωτών μονάδων υδατοκαλλιέργειας », όπως τροποποιήθηκε 
με την αριθ. 45/7887/16-1-2019 όμοια. 
 
Α.Π.: 1657 (18-04-2019) 
Εκτελεστική Απόφαση 2019/616 της Επιτροπής της Ε.Ε. για την τροποποίηση του παραρτήματος της 
εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2017/247 για ορισμένα μέτρα προστασίας σχετικά με την εκδήλωση 
εστιών υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών σε κράτη μέλη. 
 
Α.Π.: 1658 (18-04-2019) 

1. Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής (ΕΕ) 2019/609, για την τροποποίηση της εκτελεστικής 
απόφασης 2014/709/ΕΕ όσον αφορά τη χρήση της δοκιμασίας ταυτοποίησης παθογόνου 
παράγοντα για την αφρικανική πανώλη των χοίρων, την αποστολή χοίρων διαμέσου 
περιοχών που παρατίθενται στο παράρτημά της και την εφαρμογή της απόφασης. 

2. Η Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής (ΕΕ) 2019/617, για την τροποποίηση του 
παραρτήματος της εκτελεστικής απόφασης 2014/709/ΕΕ σχετικά με τα μέτρα ελέγχου της 
υγείας των ζώων όσον αφορά την αφρικανική πανώλη των χοίρων σε ορισμένα κράτη μέλη.  
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Α.Π.: 1705 (23-04-2019) 
Πλήρης εφαρμογή των  αμερικανικών κυρώσεων κατά Κούβας, βάσει του νόμου Libertad Act , από τις 
2-5-2019. 
 
Α.Π.: 1763 (25-04-2019) 
Οδηγίες για την εφαρμογή της Απόφασης του Διοικητική της Α.Α.Δ.Ε. με αρ. Α. 1098/13.03.2019 ( 
ΦΕΚ Β΄ 1193 – Α.Δ.Α.: Ψ00246ΜΠ3Ζ-ΟΟΤ ) αφορά στην απλούστευση των διαδικασιών στο πλαίσιο 
του καθεστώτος διαμετακόμισης και πιο συγκεκριμένα στη χορήγηση αδειών σε οικονομικούς φορείς 
που επιθυμούν να αποκτήσουν την ιδιότητα του εγκεκριμένου αποστολέα/παραλήπτη 
κοινής/Ενωσιακής/εθνικής διαμετακόμισης, του εγκεκριμένου παραλήπτη TIR και του εγκεκριμένου 
εκδότη για την πιστοποίηση του Ενωσιακού χαρακτήρα εμπορευμάτων. Επιπλέον δίδονται οδηγίες 
σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής της. 
 
Α.Π.: 1788 (30-04-2019) 
Οδηγίες για τους Εγκεκριμένους Οικονομικούς Φορείς οι οποίοι οφείλουν να συμπληρώνουν στη θέση 
44-1 της διασάφησης τον αριθμό της άδειας που τους έχει χορηγηθεί, προκειμένου να « 
αναγνωρίζονται » από το σύστημα ως Εγκεκριμένοι Οικονομικοί Φορείς και να μπορούν να 
απολαμβάνουν τα πλεονεκτήματα που απορρέουν από την συγκεκριμένη ιδιότητα, όπως των 
λιγότερων τελωνειακών ελέγχων και της προτεραιότητας κατά τον τελωνειακό έλεγχο των 
αποστολών τους, από την Α.Α.Δ.Ε.,  Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., Διεύθυνση Τελωνειακών 
Διαδικασιών, Τμήμα Γ΄. 
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Ο.Ε.Υ. 

 
Α.Π.: 1372 (01-04-2019) 
Ενημερωτικό σημείωμα για το επενδυτικό συνέδριο στον Νομό Χμελνίτσκι ( 14 – 15 Μαρτίου 2019, Χμελνίτσκι 
– Κάμιανετς Ποντίλσκι, Κίεβο – Ουκρανίας ), με την συμμετοχή του τοπικού επιμελητηρίου, τοπικών αρχών και 
επιχειρήσεων, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στο Κίεβο. 
 
Α.Π.: 1389 (02-04-2019) 
Ενημερωτικό δελτίο (Μάρτιος 2019), σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις της ρωσικής οικονομίας και τις 
σημαντικότερες διεθνείς εκθέσεις που πρόκειται να λάβουν χώρα από τον Απρίλιο του 2019 έως και τον 
Απρίλιο του 2020,  καθώς και οικονομικές ειδήσεις από το Ουζμπεκιστάν, την Λευκορωσία, Τουρκμενιστάν και 
Τατζικιστάν, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στη Μόσχα. 
 
Α.Π.: 1414 (03-04-2019) 
Ενημερωτικό δελτίο οικονομικών και επιχειρηματικών ειδήσεων για τον Καναδά (Μάρτιος 2019), από το 
Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στην Οττάβα. 
 
Α.Π.: 1416 (03-04-2019) 
Ενημερωτικό δελτίο με οικονομικές και επιχειρηματικές ειδήσεις (Μάρτιος 2019, τεύχος 24) από το Ιράκ και 
την Περιφέρεια του Κουρδιστάν, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στο Ερμπίλ. 
 
Α.Π.: 1417 (03-04-2019) 
Ενημερωτικό δελτίο επισκόπησης κυριότερων οικονομικών ειδήσεων και διμερών οικονομικών σχέσεων 
Ελλάδος – Ρουμανίας (Μάρτιος 2019), από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στο Βουκουρέστι. 
 
Α.Π.: 1422 (03-04-2019) 
Ενημέρωση επιχειρηματικής κοινότητας για το Brexit, από την Α.Α.Δ.Ε. . 
 
Α.Π.: 1429 (03-04-2019) 
Ενημερωτικό σημείωμα για την εν θέματι ημερίδα ( « Brexit : Μετά την έξοδο πώς θα αντιμετωπιστούν οι 
επιχειρήσεις μας ; », 02 – 04 2019,  Gran Hotel Ingles, Μαδρίτη ) , την οποία πραγματοποίησε ο οργανισμός 
Madrid Network σε συνεργασία με το Βρετανικό Εμπορικό Επιμελητήριο στην Ισπανία, τη σχολή Βιομηχανικής 
Οργάνωσης  και τη συμβουλευτική εταιρεία Ayming,  με κύριο αντικείμενο τις επιπτώσεις του Brexit 
αναφορικά με τελωνειακά θέματα, έμμεσους και ειδικούς φόρους, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής 
Πρεσβείας στη Μαδρίτη. 
 
Α.Π.: 1444 (05-04-2019) 
Ενημερωτικό δελτίο Μαρτίου 2019 το οποίο περιλαμβάνει ειδήσεις οικονομικού, εμπορικού και 
επιχειρηματικού ενδιαφέροντος, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στα Τίρανα. 
 
Α.Π.: 1445 (05-04-2019) 
Δελτίο τύπου σχετικά με την επιτυχημένη διεξαγωγή της 2ης Ελληνο – Ολλανδικής έκθεσης/Φεστιβάλ «Feel, 
Taste, Live Greece ! » ( 15 – 17 Μαρτίου 2019, Expo Houten , Ουτρέχτη Ολλανδίας  ). 
Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στον ιστοχώρο www.gnef.nl, από την ΚΟΙΝΣΕΠ  « Ελλάδα Παντού ». 
 
Α.Π.: 1449 (05-04-2019) 
Ενημερωτικό δελτίο οικονομικών και επιχειρηματικών ειδήσεων από την Κούβα ( Μάρτιος 2019, τεύχος 1  ), 
από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στην Αβάνα. 
 
Α.Π.: 1464 (05 -04-2019) 
Ενημερωτικό δελτίο για το εξωτερικό εμπόριο της  Γαλλίας κατά το έτος 2018, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της 
Ελληνικής Πρεσβείας στο Παρίσι. 
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Α.Π.: 1486 (08-04-2019) 
Ενημερωτικό δελτίο οικονομικών και επιχειρηματικών ειδήσεων από την Αίγυπτο ( Μάρτιος 2019, τεύχος 3  ), 
από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στο Κάϊρο. 
 
Α.Π.: 1495 (08-04-2019) 
Ενημερωτικό δελτίο επισκόπησης οικονομικών, εμπορικών και επιχειρηματικών ειδήσεων (Τεύχος 31, 
Απρίλιος 2019) για την Βόρεια Μακεδονία, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. του Ελληνικού Γραφείου Συνδέσμου 
Σκοπίων. 
 
Α.Π.: 1499 (08-04-2019) 
Ενημερωτικό σημείωμα για την διοργάνωση της διεθνούς έκθεσης Τεχνολογίας « Congress and Expo ASLAN 
2019 ( εγκαταστάσεις IFEMA, Μαδρίτη, 03-04-2019 ) και την συμμετοχή της θυγατρικής εταιρείας Intracom 
Telecom S.A., από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στη Μαδρίτη. 
 
Α.Π.: 1507 (09-04-2019) 
Ενημερωτικό δελτίο οικονομικών και επιχειρηματικών εξελίξεων για το Βέλγιο ( Μάρτιος 2019 ), από το 
Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στις Βρυξέλλες. 
 
Α.Π.: 1563 (11-04-2019) 
Κλαδική μελέτη αναφορικά με την ζυθοποιία στην Ολλανδία, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας 
στον Ντε Χάαγκ . 
 

mailto:evep@pcci.gr
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL1486_2019_F17230.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL1486_2019_F17230.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL1495_2019_F592.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL1495_2019_F592.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL1499_2019_F14866.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL1499_2019_F14866.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL1507_2019_F14948.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL1507_2019_F14948.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL1563_2019_F15006.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL1563_2019_F15006.pdf

	ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ – ΗΜΕΡΙΔΕΣ
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