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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΪΟΥ 2018 
 
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.: 1836 (10-05-2018) 
Εταιρεία  : Ilkalem Co., Inc 
Διεύθυνση  : Istanbul – Τουρκία 
Πληροφορίες                : Yuksel Akinci, Export Mgr. 
Τηλέφωνο                      : +90 212 2175577 
Φάξ                                    : +90 212 2116949, 2172811 
E-mail   : foreign@ilkalem.com.tr, cc: yakinci@mail.ru 
Web-site                          : www.ilkalem.com.tr 
Ενδιαφέρον                : Τουρκική εταιρεία κατασκευής και εξαγωγών βιομηχανικών χημικών, επιζητεί   
                                               συνεργασία με αντίστοιχες ελληνικές επιχειρήσεις. 
 
Α.Π.: 1837 (10-05-2018) 
Εταιρεία  : Arab Aluminum Company 
Τηλέφωνο                      : +202 24178537 
Κινητό                              :+202 01222285563 
Φάξ                                    : +202 24178538 
E-mail   : export@arabaluminum.com    
Web-site                          : www.arabaluminum.com  
Ενδιαφέρον                : Αιγυπτιακή εταιρεία κατασκευής προφίλ αλουμινίου επιθυμεί να εξαγάγει στην  
                                               ελληνική αγορά. 
 
Α.Π.: 1838 (10-05-2018) 
Εταιρεία  : Galina Company 
Τηλέφωνο                      : +202 35433981 
Κινητό                              :+201 222127452 
Φάξ                                    : +20 35433965 
E-mail   : marketingm@galina-eg.com, president@galina-eg.com    
Web-site                          : www.galina-eg.com  
Ενδιαφέρον                : Αιγυπτιακή εταιρεία επιθυμεί να εξαγάγει τα προϊόντα της (φρέσκα και  
                                               κατεψυγμένα, φρούτα και λαχανικά). 
 
 

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ  Πειραιάς, 05 Ιουνίου 2018 

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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Α.Π.: 2021 (24-05-2018) 
Ενημερωτικό υλικό της κινεζικής εταιρείας COFCO για την εισαγωγή και διάθεση ελληνικών προϊόντων 
(ελαιόλαδο, οίνου και λοιπόν τροφίμων) μέσων των θυγατρικών της επιχειρήσεων. 
Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις που εκτιμούν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις για ένταξή τους στον πίνακα 
προμηθευτών της COFCO, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Ο.Ε.Υ. του Πεκίνου, στο οποίο και θα 
αποστείλουν το σχετικό υλικό που αφορά τα προϊόντα τους, καθώς έχει αναλάβει, για λόγους συντονισμού και 
εγκυρότητας, ενώπιον της COFCO, την προώθηση των σχετικών αιτημάτων τους. 
Παραθέτουμε στοιχεία επικοινωνίας : 
Προϊστάμενος : Εμμανουήλ Στάντζος, Γεν. Σύμβουλος ΟΕΥ Α’ 
Διεύθυνση : Νο 19 Guang Hua Lu, Chao Yang District, 100600 Bejing P.R. China 
Τηλέφωνα : (008610) 8532671 
Φάξ : (008610) 8536738 
Ε – mail : ecocom-beijing@mfa.gr 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 
Α.Π.: 1770 (8-05-2018) 
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς ενημερώνει τα μέλη του, ότι πρόκειται να διεξαχθεί το 
16ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο γαστρονομίας και οίνου στο Ζάππειο (Αθήνα), στις 19 – 21 Οκτωβρίου 2018, εκτός 
από το Συνέδριο θα φιλοξενηθεί και μία μεγάλη έκθεση για την διασύνδεση της πρωτογενούς και 
δευτερογενούς αγροτικής παραγωγικής διαδικασίας με την κατανάλωση, ενώ θα προβάλλεται και θα 
αναδεικνύεται από τις Περιφέρειες και τους Δήμους, η Ευρωπαϊκή ιστορική κληρονομιά με τον τοπικό 
γαστρονομικό πολιτισμό της κάθε περιοχής και με τα παραδοσιακά προϊόντα. 
 
Α.Π.: 1799 (09-05-2018) 
4η Διεθνής έκθεση «Rebuild Syria» 
Τόπος Διεξαγωγής  : Δαμασκός - Συρία 
Περίοδος Διεξαγωγής : 02 – 06 Οκτωβρίου 2018 
Πληροφορίες   : Mrs Rima Yassin, Ibternational Director, Mr. Arto Sarkisian, Project Supervisor 
Τηλέφωνα   : +963 11 332 0096/ 11 332 0085 
Κινητό                                            : +963 945 522 111, +963 947 680606 
Φαξ                  : +963 11 332 1119  
E–mail                                : asa.albashek@gmail.com, a.sarkisian@al-bashek.net, r.yassin@al-bashek.com  
Web-site   : www.re-buildsyria.com, www.al-bashek.net 
 
Για συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινήσεις μπορείτε να απευθύνεστε στο Γραφείο Ο.Ε.Υ. Βηρυτού  
(Προϊστάμενος Γραφείου : Κα Π. Τασάκου, Τηλ. (00961) 4 – 521701, 4 – 521700, e –mail : ecocom-
beirut@mfa.gr). 
 
Α.Π.: 1872 (14-05-2018) 
Κατάλογος με διεθνείς και εμπορικές εκθέσεις που πραγματοποιούνται στην Κένυα, κατά το μήνα Σεπτέμβριο 
έτους 2018. 
 
Α.Π.: 1884 (15-05-2018) 
Διεθνής έκθεση αγροτικών προϊόντων και τροφίμων 
Τόπος Διεξαγωγής  : Gradacac – Βοσνίας Ερζεγοβίνης 
Περίοδος Διεξαγωγής : 29 Αυγούστου – 01 Σεπτεμβρίου 2018 
Πληροφορίες   : κ. Hasim Sabanovie (αρμόδιος Διευθυντής έκθεσης) 
Τηλέφωνα   : + 387 61 730 739 
Επίσης και με την Πρεσβεία μας στο Σεράγεβο, μπορείτε να επικοινωνήσετε : Αρμόδιος : κ. Γεώργιος – Μάριος 
Παπαϊωάννου, Γραμματέας Πρεσβείας Γ΄, Διεύθυνση : Obala Maka Dizdara Str. 1, 71000, Serajevo, Bosnia and 
Herzegovina, τηλέφωνα : +387 33 560 556, 62 014 720. 
Παρακαλούνται οι επιχειρήσεις φορείς να κοινοποιήσουν τυχόν ενδιαφέρον τους για συμμετοχή και στη 
Διεύθυνση τoυ Υπ. Εξωτερικών e –mail : b08@mfa.gr . 
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Α.Π.: 1936 (17-05-2018) 
Έκθεση Market Expo 2018    
Τόπος Διεξαγωγής  : Athens Metropolitan Expo, Διεθνές αεροδρόμιο « Ελ. Βενιζέλος » - Σπάτα 
Περίοδος Διεξαγωγής : 05 – 07 Οκτωβρίου 2018 
Πληροφορίες   : Περιφέρεια Αττικής 
Τηλέφωνα   : 2132065772 
E–mail    : eleni.mpitakli@patt.gov.gr  
Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις της Αττικής με εξαγωγικό προσανατολισμό καλούνται να εκδηλώσουν το 
ενδιαφέρον τους έως την 17 -06 -2018 με αίτησή τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση agrotiki1@patt.gov.gr 
στο fax της υπηρεσίας 2132065020 (Δεν θα γίνονται δεκτές, ανυπόγραφες αιτήσεις και χωρίς τη σφραγίδα 
της επιχείρησης). 
 
Για περισσότερες πληροφορίες : 
Περιφέρεια Αττικής 
Διεύθυνση Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής 
Τμήμα Αγροτικής Πολιτικής και Προβολής της 
κ. Μπιτακλή Ελένη τηλ. : 2132065772 
κ. Σταυρουλάκη Βασιλική τηλ. : 2132065770 
κ. Αντωνόπουλος Αθανάσιος τηλ. : 2132065771 
 
Α.Π.: 1937 (17-05-2018) 
2η Διεθνής εκδήλωση Χειροποίητων ειδών τέχνης, προϊόντων Χειροτεχνίας & Σχεδιασμού 
«EthnoFest 2018» 
Τόπος Διεξαγωγής  : Τιφλίδα - Γεωργία 
Περίοδος Διεξαγωγής : 28 – 30 Σεπτεμβρίου 2018 
Πληροφορίες   : Georgian Arts and Culture Center, 
                                                              Ms Khatuna Tskhadadze – Project Coordinator ETHNOFEST - 2018 
Τηλέφωνα   : +99532 2931335 
Κινητό                                            : +995 599 055342 
E–mail                                : khatuna@gaccgeorgia.org, info@gaccgeorgia.org 
Web-site   : www.gaccgeorgia.org, http://www.tbilisiethnofest.ge/Indexeng.html 
Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσει/Βιοτέχνες δύναται να υποβάλλουν έντυπο συμμετοχής έως τις 30-06-2018. 
Σε περίπτωση συμμετοχών, θα παρακαλούσαμε να ενημερώνεται το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας 
στη Γεωργία, με στόχο την ευρύτερη δυνατή προβολή της ελληνικής συμμετοχής και την έγκαιρη οργάνωση 
επιχειρηματικών συναντήσεων στο πλαίσιο της εκδήλωσης. 
 
Α.Π.: 1971 (21-05-2018) 
Πρόγραμμα Διεθνών εκθέσεων στην Ουγγαρία για το 2019. 
 
Α.Π.: 2026 (24-05-2018) 
Κυριότερες Διεθνείς εκθέσεις τροφίμων στη Σουηδία, ευκαιρία συμμετοχής ελληνικών επιχειρήσεων.  
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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.: 1712 (04-05-2018) 
Απόφαση Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με οδηγίες για την έκδοση αδειών 
απλουστευμένων διαδικασιών (απλουστευμένη διασάφηση/εγγραφή στις λογιστικές καταχωρήσεις του 
διασαφιστή) και τη διαδικασία χρήσης αυτών.  
 
Α.Π.: 1715 (03-05-2018) 
Εκτελεστική απόφαση 2018/663 της Επιτροπής της Ε.Ε., για ορισμένα προσωρινά μέτρα προστασία, σχετικά 
με την αφρικανική πανώλη των χοίρων στην Ουγγαρία και τα οποία θα εφαρμόζονται έως τις 30 Ιουνίου 2018. 
 
Α.Π.: 1807 (09-05-2018) 
Εκτελεστική απόφαση 2018/697 της Επιτροπής της Ε.Ε., για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης 
(ΕΕ) 2017/247, για ορισμένα μέτρα προστασίας, σχετικά με την εκδήλωση εστιών υψηλής παθογονικότητας 
γρίπης των πτηνών σε ορισμένα κράτη μέλη. 
 
Α.Π.: 1870 (14-05-2018) 
Από την Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής και Εμπορικής Πολιτικής, υπομνηστικό προς οικονομικούς 
φορείς, σχετικά με τη χορήγηση δασμολογικών ποσοστώσεων/αναστολών από 01-01-2019 και ο σχετικός 
κατάλογος είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα της Ε. Επιτροπής και στον ακόλουθο σύνδεσμο : 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/susp/susp_home.jsp?Lang=el 
 
Α.Π.: 1927 (17-05-2018) 
Εκτελεστική απόφαση 2018/719 της Επιτροπής της Ε.Ε., για την τροποποίηση της απόφασης 2009/821/ΕΚ, 
όσον αφορά τους καταλόγους συνοριακών σταθμών ελέγχου και κτηνιατρικών μονάδων στο TRACES.   
 
Α.Π.: 1967 (21-05-2018) 
Εκτελεστική απόφαση 2018/745 της Επιτροπής της Ε.Ε., 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. 
 
Α.Π.: 1973 (22-05-2018) 
Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/582 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «σχετικά με την τροποποίηση του 
εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1352/2013, για την κατάρτιση των εντύπων που προβλέπονται στον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 608/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την 
τελωνειακή επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας». 
 
Α.Π.: 2004 (24-05-2018) 
Διευκρινιστική εγκύκλιος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), σχετικά με τα υποστηρικτικά 
έγγραφα που υποβάλλονται κατά τον εφοδιασμό μισθωμένων αεροσκαφών με καύσιμα. 
 
Α.Π.: 2025 (24-05-2018) 
Εκτελεστική απόφαση 2018/744 της Επιτροπής της Ε.Ε., για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης 
(ΕΕ) 2016/2008 της Επιτροπής, για τα μέτρα ελέγχου της υγείας των ζώων, όσον αφορά την οζώδη 
δερματίτιδα σε ορισμένα κράτη μέλη. 
 
Α.Π.: 2050 (25-05-2018) 
Εκτελεστική απόφαση 2018/758 της Επιτροπής της Ε.Ε., για ορισμένα προσωρινά μέτρα προστασίας, σχετικά 
με την αφρικανική πανώλη των χοίρων στην Ουγγαρία, η οποία εφαρμόζεται έως την 31η Ιουλίου 2018. 
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Α.Π.: 2052 (25-05-2018) 
Απόφαση Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) αριθ. ΠΟΛ 1054/2018 και την αριθ. ΠΟΛ 
1085/2018 εγκύκλιο, σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 11 της αριθ. ΠΟΛ 1101/2017 απόφαση ΑΑΔΕ 
και την παροχή οδηγιών για την εφαρμογή αυτής. 
Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις αυτές παρέχεται η δυνατότητα στις ναυπηγοεπισκευαστικές επιχειρήσεις που 
ξεκίνησαν εργασίες επισκευής πλοίων με την αριθ. 1400/00 ΑΥΟ, να συνεχίσουν τις εργασίες αυτές σύμφωνα 
με την απόφαση αυτή. Επί πλέον παρέχεται η δυνατότητα μεταφοράς των ναυπηγημάτων σε άλλο ναυπηγείο 
για ολοκλήρωση της επισκευής του ναυπηγήματος. Για την συνέχιση της τελωνειακής παρακολούθησης, το 
τελωνείο αποστέλλει τον φάκελο των εργασιών επισκευής και παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες στο νέο 
τελωνείο. 
 
Α.Π.: 2097 (30-05-2018) 
Εγκύκλιος από την Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και ΕΦΚ, για την παροχή διευκρινήσεων σε σχέση με την 
απαλλαγή από Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης καυσίμων πλοίων, που προσεγγίζουν ναυπηγοεπισκευαστικές 
μονάδες για εργασίες συντήρησης και επισκευής, λόγω απρόβλεπτης μηχανικής βλάβης, στο πλαίσιο 
εκτέλεσης εμπορικής σύμβασης παροχής υπηρεσίας. 
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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.: 1709 (03-05-2018) 
Ενημερωτικό δελτίο οικονομικών και επιχειρηματικών ειδήσεων για τον Καναδά (Απρίλιος 2018), από το 
Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στην Οττάβα. 
 
Α.Π.: 1710 (03-05-2018) 
Ενημερωτικό δελτίο Α΄ τριμήνου 2018, για την οικονομία της Γερμανίας, διμερείς οικονομικές σχέσεις Ελλάδος 
– Γερμανίας, επιχειρηματικές ειδήσεις, πληροφορίες από την αγορά και διεθνείς εκθέσεις, συνέδρια και 
εκδηλώσεις προβολής, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στο Βερολίνο. 
 
Α.Π.: 1719 (03-05-2018) 
Ενημερωτικό δελτίο επισκόπησης κυριότερων οικονομικών ειδήσεων και διμερών οικονομικών σχέσεων, 
Απριλίου 2018, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στο Βουκουρέστι. 
 
Α.Π.: 1730 (04-05-2018) 
Ενημερωτικά δελτία επιχειρηματικών και οικονομικών εξελίξεων Μαρτίου – Απριλίου 2018, από το Γραφείο 
Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στο Βελιγράδι. 
 
Α.Π.: 1748 (04-05-2018) 
Ενημερωτικό δελτίο Νο 17 (Β΄ δεκαπενθήμερο Απριλίου 2018), επισκόπηση οικονομικών, εμπορικών και 
επιχειρηματικών ειδήσεων για τα Σκόπια, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. στα Σκόπια. 
 
Α.Π.: 1752 (07-05-2018) 
Ενημερωτικό δελτίο για το μήνα Απρίλιο 2018, οικονομικών και επιχειρηματικών εξελίξεων Βελγίου, από το 
Γραφείο Ο.Ε.Υ. Βρυξελλών. 
 
Α.Π.: 1771 (08-05-2018) 
Ενημερωτικό δελτίο, για τις ανακοινώσεις του Σαουδάραβα Υπουργού Μεταφορών Dr. Nabil bin Mohammed 
Al Amoudi, αναφορικά με τα μεγάλα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στην δυτική περιφέρεια της χώρας καθώς 
και στον σημαντικό ρόλο που έχουν στην πορεία των μεταρρυθμίσεων, στο πλαίσιο του προγράμματος VISION 
2030, αλλά και στον περαιτέρω εκσυγχρονισμό του τομέα των μεταφορών και στην ανάπτυξη της εγχώριας 
οικονομίας, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στη Τζέντα. 
 
Α.Π.: 1772 (08-05-2018) 
Κλαδική μελέτη για την αγορά φαρμακευτικών προϊόντων στη Ρουμανία (Απρίλιος 2018), από το Γραφείο 
Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στο Βουκουρέστι. 
 
 
Α.Π.: 1809 (09-05-2018) 
Ενημερωτικό σημείωμα για την φορολογική πολιτική που ακολουθεί η περιφέρεια της Καταλονίας, από το  
Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στην Μαδρίτη. 
 
Α.Π.: 1854 (14-05-2018) 
Ενημερωτικό οικονομικό και επιχειρηματικό δελτίο Πολωνίας, αρ. 3 (Απρίλιος – Μάιος 2018), από το Γραφείο 
Ο.Ε.Υ. Βαρσοβίας. 
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Α.Π.: 1855 (14-05-2018) 
Ετήσια έκθεση 2017 της Ρουμανικής οικονομίας και την ανάπτυξη των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων 
Ελλάδος – Ρουμανίας, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στο Βουκουρέστι. 
 
Α.Π.: 1867 (14-05-2018) 
Ενημερωτικά δελτία (22 Μαρτίου – 23 Απριλίου 2018 και 23 Απριλίου – 11 Μαΐου 2018), σχετικά με τις 
πρόσφατες εξελίξεις της ρωσικής οικονομίας καθώς και τις σημαντικότερες διεθνείς εκθέσεις που πρόκειται 
να λάβουν χώρα από Σεπτέμβριο 2018 έως και τον Απρίλιο 2019, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής 
Πρεσβείας στη Μόσχα. 
 
Α.Π.: 1910 (17-05-2018) 
Μελέτη για τον κατασκευαστικό τομέα στην Ισπανία, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στη 
Μαδρίτη. 
 
Α.Π.: 1921 (17-05-2018) 
Μελέτη για τον τομέα της ενέργειας στην Ισπανία, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στη 
Μαδρίτη. 
 
Α.Π.: 1943 (21-05-2018) 
Αύξηση της ζήτησης βιολογικών προϊόντων στην Ισπανία, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στη 
Μαδρίτη. 
 
Α.Π.: 1959 (21-05-2018) 
Η κατανάλωση οίνου στην Ισπανία «ON LINE» κατά το έτος 2016, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής 
Πρεσβείας στη Μαδρίτη. 
 
Α.Π.: 1978 (22-05-2018) 
Ενημερωτικό δελτίο για την απόφαση της Ουκρανικής κυβέρνησης ιδιωτικοποίησης 26 ουκρανικών κρατικών 
επιχειρήσεων, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στο Κίεβο. 
 
Α.Π.: 1985 (22-05-2018) 
Ενημερωτικό σημείωμα όσον αφορά στο διμερές εμπόριο Ελλάδος – Η.Π.Α. για το 2017, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. 
του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη. 
 
Α.Π.: 1990 (22-05-2018) 
Ενημερωτικό σημείωμα για την απόφαση του Υπουργείου Γεωργίας των Σκοπίων προσωρινής αναστολής 
εισαγωγικών δασμών και τελωνειακών ποσοστώσεων κατεψυγμένου χοιρινού κρέατος και άλλων προϊόντων 
χοιρινού κρέατος (έως τις 15.11.2018) ώστε να καλυφτεί το 50% των διαπιστωμένων αναγκών σε πρώτες 
ύλες για την εγχώρια βιομηχανία, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. στα Σκόπια. 
 
Α.Π.: 2024 (24-05-2018) 
Ενημερωτικό σημείωμα για την συνάντηση με εκπροσώπους κλαδικού οινικού τύπου στην Ισπανία για την 
παρουσίαση στοχευμένης εκδήλωσης προώθησης οίνων με διεθνή χαρακτήρα (Mercados del Vino y la 
Distribucion, MVD, Μαδρίτη, 18/19 Σεπτεμβρίου 2018), από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στην 
Μαδρίτη. 
 
Α.Π.: 2044 (25-05-2018) 
Ενημερωτικό σημείωμα για το εξωτερικό εμπόριο της Ισπανίας 2017, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής 
Πρεσβείας στην Μαδρίτη. 
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Α.Π.: 2059 (25-05-2018) 
Ενημερωτικό σημείωμα για την εκδήλωση προβολής ελληνικού οίνου από την Εθνική Διεπαγγελματική 
Οργάνωση Αμπέλου και Οίνου (Ε.Δ.Ο.Α.Ο.) στη Νέα Υόρκη, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. του Γενικού Προξενείου της 
Νέας Υόρκης.  
 
Α.Π.: 2066 (25-05-2018) 
Ενημερωτικό δελτίο Νο 18 (Α΄ δεκαπενθήμερο Μαΐου 2018), επισκόπηση οικονομικών, εμπορικών και 
επιχειρηματικών ειδήσεων για τα Σκόπια, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. στα Σκόπια. 
 
Α.Π.: 2073 (25-05-2018) 
Ενημερωτικό σημείωμα για τη συμμετοχή Ελλήνων εκθετών στη Διεθνή έκθεση NRA Show για προϊόντα που 
απευθύνονται στο χώρο της μαζικής εστίασης (19 -22 Μαΐου 2018, Σικάγο), από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. του Γενικού 
Προξενείου στο Σικάγο.  
 
Α.Π.: 2079 (29-05-2018) 
Ενημερωτικό σημείωμα – διάσκεψη για το σχέδιο δράσης της ΕΟΚΕ (Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή) σχετικά με τις χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες προς τους καταναλωτές (Μαδρίτη , Ισπανία 24-05-
2018), την διάσκεψη διοργάνωσε η ΕΟΚΕ σε συνεργασία με τον ισπανικό Οργανισμό Κατανάλωσης, 
Ασφάλειας Τροφίμων και Διατροφής (AECOSAN), από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στην 
Μαδρίτη. 
 
Α.Π.: 2108 (31-05-2018) 
Μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο οικονομικών και επιχειρηματικών ειδήσεων και κατάλογος εκθέσεων, τεύχος 18 
(Μάιος 2018) για το Ιράκ, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. στο Ερμπίλ της Ελληνικής Πρεσβείας στη Βαγδάτη. 
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