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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΥ 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.: 2947 (28-06-2021) 
O Εθνικός Οργανισμός Εμπορίου Ουγγαρίας (HEPA) στοχεύοντας στην καινοτόμο επιχειρηματικότητα και 
στην ανάπτυξη διμερών συνεργασιών μεταξύ Ουγγρικών και Ελληνικών εταιρειών, προτείνει Ουγγρικές Smart 
City Solutions. 
 
Α.Π.: 2964 (29-06-2021) 
Η Πρεσβεία της Αργεντινής στην Αθήνα μας αποστέλλει λίστα με μικρομεσαίες επιχειρήσεις οίνου της 
Αργεντινής, που εξάγουν τεχνολογία και καινοτομία. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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, 8 Ιουλίου 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.: 2546/01-06-2021 
Προτάσεις από την εταιρεία GREAT EXHIBITIONS για εκθεσιακά γεγονότα, που θα γίνουν με φυσική παρουσία 
κατά το 2ο εξάμηνο 2021 και για τη Δ.Ε. ANUGA 2021, για την οποία συνοψίζει τα σημεία που χαρακτηρίζουν 
και διαφοροποιούν την πρόταση της εταιρείας, για να διευκολύνουν τη συμμετοχή του Επιμελητηρίου στη Δ.Ε. 
ANUGA 2021. 
 
Α.Π.: 2579/02-06-2021 
Ενημέρωση από την Πρεσβεία της Ελλάδος στο Πεκίνο ότι, οι φορείς EU SME Centre, Eurochambres και  
Voka-Chamber of Commerce & Industry Mechelen-Kempen διοργανώνουν από κοινού διαδικτυακό  συνέδριο 
στην Κίνα (14.10.2021), σχετικά με μελέτες περιπτώσεων (case-studies) ευρωπαϊκών επιχειρήσεων οι οποίες 
κατέγραψαν εξαγωγές στην Κίνα κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Στόχος του συνεδρίου είναι η παρουσίαση  
των εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών εξαγωγών από εκπροσώπους πέντε ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. 
Τυχόν ενδιαφερόμενες εταιρείες θα πρέπει να επικοινωνήσουν απευθείας με το EU SME Centre έως τις 
30.6.2021, παρέχοντας σχετικά στοιχεία για τις δραστηριότητές τους. 
 
Α.Π.: 2688/09-06-2021 
Το Ελληνο-Γερμανικό Εμπορικό &  Βιομηχανικό Επιμελητήριο ενημερώνει ότι, θα ανοίξει ξανά τις πύλες της η 
Διεθνής Έκθεση Μηχανημάτων Αρτοποιίας και Ζαχαροπλαστικής, iba, από τις 22 έως τις 26 Οκτωβρίου 2023 
στον Εκθεσιακό Οργανισμό του Μονάχου. 
 
Α.Π.: 2689/09-06-2021 
Ενημέρωση από το Υπουργείο Εξωτερικών - Β1 Διεύθυνση Σχεδιασμού Εξωστρέφειας και Συντονισμού 
Φορέων Εξωστρέφειας, για τη Διεθνή Έκθεση Δομικών Υλικών "Libya Build 2021" (Τρίπολη, 4-7.10.2021). 
 
Α.Π.: 2725/11-06-2021 
Ενημέρωση από την Πρεσβεία της Ελλάδος στη Μαδρίτη, σχετικά με τη διεξαγωγή της διαδικτυακής εκδοχής 
της Διεθνούς έκθεσης μόδας MOMAD, στη Μαδρίτη το Σεπτέμβριο 2021. 
 
Α.Π.: 2748/14-06-2021 
Ενημέρωση από το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο,  για μια συστάδα εκθέσεων του κλάδου των μεταφορών: 
1)  Logitrans 2021 στην Κων/πολη,(10-12 Noεμβρίου 2021). 
2)  Transport logistic China 2022 στη Σαγκάη, (15-17 Ιουνίου 2022). 
3)   2+2 on Innovation in logistics στο San Franciscο, (21-24 Σεπτεμβρίου 2021). 
 
Α.Π.: 2864/22-06-2021 
Η Περιφέρεια Αττικής ενημερώνει ότι θα συμμετάσχει στην Εξαγωγική-Διαδικτυακή Δράση Τροφίμων και 
Ποτών «The Greek Nordic-Baltic Trade», που θα πραγματοποιηθεί από 15 Οκτωβρίου έως 15 Νοεμβρίου 
2021, με επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα που δραστηριοποιούνται εντός της χωρικής της 
αρμοδιότητας. 
 

www.pcci.gr
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Α.Π.: 2902/24-06-2021 
Ενημέρωση από το Υπουργείο Εξωτερικών - Β1 Διεύθυνση Σχεδιασμού Εξωστρέφειας και Συντονισμού 
Φορέων Εξωστρέφειας ότι, σε συνέχεια Ρηματικής Διακοίνωσης που περιήλθε από την Πρεσβεία της Ινδίας 
στην Αθήνα,  το διάστημα 21 έως 23 Οκτωβρίου 2021, η Συνομοσπονδία Ινδικής Βιομηχανίας (CII) σε 
συνεργασία με το Υπουργείο Σιδηροδρόμων της Κυβέρνησης της Ινδίας, διοργανώνει στο Νέο Δελχί, την 14η 
Διεθνή Έκθεση Εξοπλισμού Σιδηροδρόμων (14th International Railway Equipment Exhibition_IREE 2021).  
 
Α.Π.: 2911/25-06-2021 
Ενημέρωση από τα  γραφεία του Εκθεσιακού Οργανισμού Φρανκφούρτης στην Ελλάδα και την Κύπρο, για την 
Techtextil - Texprocess  -  Έκθεση Φρανκφούρτης  στις  21-24 Μαΐου 2022. 
 
Α.Π.: 2966/ 29-06-2021 
Ενημέρωση από το γραφείο του ΟΕΥ του Μιλάνου, για τις επίσημες παρουσιάσεις των Διεθνών Εκθέσεων  
"ECOMONDO" και "KEY ENERGY", οι οποίες θα λάβουν χώρα στο Εκθεσιακό Κέντρο του Ρίμινι της Ιταλίας, την 
περίοδο 26 - 29 Οκτωβρίου 2021. 
Προκειμένου να διευκολυνθούν οι επιχειρηματικές  συναντήσεις, οι εν λόγω εκθέσεις θα πραγματοποιηθούν 
τόσο με φυσική παρουσία, όσο και με παράλληλη λειτουργία καινοτόμου ψηφιακής πλατφόρμας. Επιπλέον, 
κατά τη διάρκεια της Έκθεσης, θα παρουσιαστεί το πρόγραμμα "Digital Green Weeks" (πρόκειται για 
πρόγραμμα ψηφιακών εκδηλώσεων και συναντήσεων σχετικά με τα νέα σενάρια ενεργειακής μετάβασης).  Οι 
εν λόγω εκθέσεις, αποτελούν τις σημαντικότερες εκθέσεις της Μεσογείου στον κλάδο της Ενέργειας, τόσο ως 
προς την παρουσίαση καινοτομιών, όσο και ως προς την πληροφόρηση αναφορικά με τις ευκαιρίες, τις 
εξελίξεις και τις νέες νομοθεσίες του ενεργειακού κλάδου στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο. 
 
Α.Π.: 2995/30-06-2021 
Ενημέρωση από το Υπουργείο Εξωτερικών - Β1 Διεύθυνση Σχεδιασμού Εξωστρέφειας και Συντονισμού 
Φορέων Εξωστρέφειας για τη Διεθνή Έκθεση Αμυντικού Εξοπλισμού "HEMUS 2022" (1-4 Ιουνίου 2022) που 
θα λάβει χώρα στη Φιλιππούπολη (Plovdiv). 
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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.: 2715 (11-06-2021)  
Ενημέρωση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γεν. Δ/νση Κτηνιατρικής, Δ/νση Υγείας 
των ζώων, τμήμα εισαγωγών εξαγωγών & ενδοενωσιακού εμπορίου ζώντων ζώων & προϊόντων, για 
εφαρμογή του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2021/934 της Επιτροπής, για τη θέσπιση ειδικών μέτρων 
ελέγχου για την αντιμετώπιση της κλασικής πανώλης των χοίρων,   σε ορισμένα κράτη μέλη. 
 
Α.Π.: 2716 (11-06-2021)  
Ενημέρωση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γεν. Δ/νση Κτηνιατρικής, Δ/νση Υγείας 
των ζώων, τμήμα εισαγωγών εξαγωγών & ενδοενωσιακού εμπορίου ζώντων ζώων & προϊόντων, για 
εφαρμογή του Εκτελεστικού Κανονισμού 2021/902 της Επιτροπής της Ε.Ε. για την τροποποίηση του 
εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/605 για τη θέσπιση ειδικών μέτρων ελέγχου για την αφρικανική πανώλη 
των χοίρων.  
 
Α.Π.: 2717 (11-06-2021)  
Ενημέρωση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γεν. Δ/νση Κτηνιατρικής, Δ/νση Υγείας 
των ζώων, τμήμα εισαγωγών εξαγωγών & ενδοενωσιακού εμπορίου ζώντων ζώων & προϊόντων, για 
εφαρμογή της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2021/906 της Επιτροπής της Ε.Ε., για την τροποποίηση του 
παραρτήματος της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2021/641 για έκτακτα μέτρα σχετικά με την εκδήλωση 
εστιών υψηλής παθογονικότητας  γρίπης των πτηνών σε ορισμένα κράτη μέλη. 
 
Α.Π.: 2844 (18-06-2021)  
«Κοινοποίηση του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2021/851 της Επιτροπής της 27ης Μαΐου 2021 που 
τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.32/2000 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ), αριθμ.847/2006, 
λόγω αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση, από την Δ/νση Δασμολογικών 
θεμάτων, ειδικών καθεστώτων και απαλλαγών, Τμήμα Α΄- Δασμολογικό και Δασμολογητέας Αξίας, της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 
 
Α.Π.: 2863 (22-06-2021) 
Ενημέρωση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γεν. Δ/νση Κτηνιατρικής, Δ/νση Υγείας 
των ζώων, τμήμα εισαγωγών εξαγωγών & ενδοενωσιακού εμπορίου ζώντων ζώων & προϊόντων, για 
εφαρμογή τού εκτελεστικού κανονισμού  2021/952 της Επιτροπής της Ε.Ε. για την τροποποίηση του 
εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/605 για τη θέσπιση ειδικών μέτρων ελέγχου για την αφρικανική πανώλη 
των χοίρων. 
 
Α.Π.: 2866 (22-06-2021) 
Ενημέρωση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γεν. Δ/νση Κτηνιατρικής, Δ/νση Υγείας 
των ζώων, τμήμα εισαγωγών εξαγωγών & ενδοενωσιακού εμπορίου ζώντων ζώων & προϊόντων, για 
εφαρμογή της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2021/989 της Επιτροπής της Ε.Ε., για την τροποποίηση του 
παραρτήματος της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ)2021/641 για έκτακτα μέτρα σχετικά με την εκδήλωση 
εστιών υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών σε ορισμένα κράτη μέλη. 
 
Α.Π.: 2870  (23-06-2021) 
Ενημέρωση από την Δ/νση Δασμολογικών θεμάτων, ειδικών καθεστώτων και απαλλαγών, Τμήμα Α΄- 
Δασμολογικό και Δασμολογητέας Αξίας, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, για την ενσωμάτωση των 
ελέγχων αξιοπιστίας στο TARIC. 
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Α.Π.: 2980  (29-06-2021) 
Ενημέρωση από την Περιφέρεια Αττικής, Γεν. Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας, Κτηνιατρικής & Αλιείας, 
Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, τμήμα ποιοτικού και φυτοϋγειονομικού ελέγχου, που αφορά στα πρόσφατα 
στοιχεία για την παρουσία του επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας Xylella fastidiosa στην Ισπανία, Γαλλία και 
την Τοσκάνη της Ιταλίας. 
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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.: 2545 (01-06-2021) 
Ενημερωτικό δελτίο (Μάιος 2021) με οικονομικές και επιχειρηματικές ειδήσεις από την Αργεντινή, από το 
γραφείο ΟΕΥ του Μπουένος Άιρες. 
 
Α.Π.: 2561 (01-06-2021) 
Ενημέρωση από την Πρεσβεία της Ελλάδος στη Μαδρίτη, για την εξαγορά της ΑΙR EUROPA από την ΙBERIA. 
 
Α.Π.: 2563 (01-06-2021) 
Ενημέρωση από την Πρεσβεία της Ελλάδος στη Μαδρίτη σχετικά με τον «ΟΔΗΓΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ», για την 
Ισπανία 2021. 
 
Α.Π.: 2566 (01-06-2021) 
Ενημερωτικό δελτίο (Μάιος 2021) με ειδήσεις οικονομικού, εμπορικού και επιχειρηματικού ενδιαφέροντος, 
από την Πρεσβεία των Σκοπίων. 
 
Α.Π.: 2570 (02-06-2021) 
Ενημέρωση από την Πρεσβεία της Ελλάδος στη Μαδρίτη, σχετικά με το δελτίο οικονομικών και 
επιχειρηματικών εξελίξεων Ισπανίας (Μάϊος 2021).  
 
Α.Π.: 2619 (04-06-2021) 
Ενημερωτικό δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων για τον Καναδά, από την Πρεσβεία της 
Ελλάδος στην Οττάβα. 
 
Α.Π.: 2655 (08-06-2021) 
Ενημερωτικό μηνιαίο δελτίο  για την οικονομική δραστηριότητα στην Βοσνία και Ερζεγοβίνη για το μήνα Μάϊο 
2021, από την Πρεσβεία της Ελλάδος στο Σεράγεβο. 
 
Α.Π.: 2718 (11-06-2021) 
Ενημέρωση από την Πρεσβεία της Ελλάδος στη Μαδρίτη, σχετικά με την ανάκαμψη εσόδων για τον ισχυρό 
ισπανικό όμιλο Κλωστοϋφαντουργίας INDITEX. 
 
Α.Π.: 2719 (11-06-2021) 
Ενημέρωση από την Πρεσβεία της Ελλάδος στη Μαδρίτη, σχετικά με τα ιστορικά υψηλά απωλειών για τον 
μεγαλύτερο ισπανικό όμιλο πολυκαταστημάτων EL CORTE INGLES. 
 
Α.Π.: 2735 (11-06-2021) 
Ενημέρωση από την Πρεσβεία της Ελλάδος στο Βερολίνο, για τις  «Eπιχειρηματικές εξελίξεις στην Γερμανία – 
Συμβιβασμός 288 εκατ. ευρώ της Volkswagen για το dieselgate». 
 
Α.Π.: 2744 (11-06-2021) 
Ενημερωτικό δελτίο οικονομικών και επιχειρηματικών ειδήσεων (Μάιος 2021), από την Πρεσβεία της Ελλάδος 
στη Βιέννη. 
 
Α.Π.: 2749/14-06-2021 και Α.Π.: 2750 (14-06-2021) 
Ενημερωτικό δελτίο οικονομικών και επιχειρηματικών εξελίξεων του Βελγίου ( Μάϊος 2021) καθώς και αρχείο 
που αφορά στην πιστοποίηση προϊόντων ελληνικών εταιρειών από το International Taste Institute στις 
Βρυξέλλες από την Πρεσβεία της Ελλάδoς στις Βρυξέλλες. 
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Α.Π.: 2772 (15-06-2021) 
Ενημέρωση από την Πρεσβεία της Ελλάδος στη Μαδρίτη, σχετικά με την ανάκαμψη της χημικής βιομηχανίας 
στην Ισπανία. 
 
Α.Π.: 2773 (15-06-2021) 
Ενημέρωση από την Πρεσβεία της Ελλάδος στη Μαδρίτη, σχετικά με την ανάκαμψη της απασχόλησης στην 
Ισπανία το μήνα Μάϊο 2021. 
 
Α.Π.: 2785 (15-06-2021) 
Ενημέρωση από την Πρεσβεία της Ελλάδος στο Σεράγεβο, για την ετήσια έκθεση που αφορά  στην οικονομία 
της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης έτους 2020 και στην ανάπτυξη των Οικονομικών & Εμπορικών Σχέσεων Ελλάδας – 
Βοσνίας – Ερζεγοβίνης. 
 
Α.Π.: 2787 (15-06-2021) 
 Η Πρεσβεία της Ελλάδος στο Βερολίνο  ενημερώνει ότι, το Ινστιτούτο Οικονομικών Ερευνών  είναι αντίθετο 
στη κρατική παρέμβαση στις αλυσίδες εφοδιασμού στη Γερμανία και στη γενική επιστροφή της παραγωγής 
στη Γερμανία. 
 
Α.Π.: 2795 (15-06-2021) 
Ενημέρωση από την Πρεσβεία της Ελλάδος στη Μαδρίτη, σχετικά με την έρευνα αγοράς γραφείου ΟΕΥ 
Μαδρίτης για τον τομέα της τεχνολογίας στην Ισπανία. 
 
Α.Π.: 2804 (16-06-2021) 
Ενημέρωση από την Πρεσβεία της Ελλάδος στη Μόσχα, για το ενημερωτικό δελτίο με ειδήσεις οικονομικού και 
επιχειρηματικού ενδιαφέροντος από ΜΜΕ της Ρωσικής Ομοσπονδίας (Μάιος 2021). 
 
Α.Π.: 2821 (16-06-2021) 
Η Πρεσβεία της Ελλάδος στο Βερολίνο  ενημερώνει για τις εξελίξεις της γερμανικής οικονομίας καθώς και τις 
προβλέψεις για τη πορεία του γερμανικού Ακαθάριστου Εγχωρίου Προϊόντος για το επόμενο οικονομικό έτος. 
 
Α.Π.: 2826 (17-06-2021) 
Ενημέρωση από την Πρεσβεία της Ελλάδος στη Μαδρίτη, σχετικά με την πορεία πωλήσεων και σημείων 
πώλησης  κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων στην Ισπανία. 
 
Α.Π.: 2828 (17-06-2021) 
Η Ένωση Διεθνών Εμπορικών και Βιομηχανικών Εκθέσεων Γερμανίας (Association of the German Trade Fair 
Industry – AUMA www.auma.de) ενημερώνει για τις τελευταίες εξελίξεις, αναφορικά με την πραγματοποίηση 
των Διεθνών Εμπορικών και Βιομηχανικών Εκθέσεων στη Γερμανία, από την  πρεσβεία της Ελλάδος στο 
Βερολίνο.  
 
Α.Π.: 2839 (18-06-2021) 
Ενημέρωση από το Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στο Σικάγο για τις τάσεις στη χρήση δεδομένων από τους 
κλάδους πωλήσεων λιανικής και καταναλωτικών αγαθών, που συζητήθηκαν διαδικτυακά στο webinar των 
αμερικανικών εταιρειών RIS και CGT (Σικάγο 9-6-21) με θέμα: “ The future of Retail and Consumer Goods 
Analytics”. 
 
Α.Π.: 2840 (18-06-2021) 
Ενημέρωση από το Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στο Σικάγο, για τις εξελίξεις στην αμερικανική αγορά 
φυτικής πρωτεΐνης και ξηρών καρπών - Ενημερωτικό διαδικτυακό webinar έρευνας αγοράς της αμερικανικής 
εταιρείας MINTEC. 
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Α.Π.: 2842 (18-06-2021) 
Ενημέρωση από την Πρεσβεία της Ελλάδος στη Μαδρίτη, σχετικά με την επιστροφή της κρουαζιέρας στον 
τουρισμό στην Ισπανία. 
 
Α.Π.: 2846 (18-06-2021) 
Η Πρεσβεία της Ελλάδος στο Βερολίνο ενημερώνει ότι, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία που έδωσε στη 
δημοσιότητα το Γερμανικό Ινστιτούτο Οικονομικών Ερευνών, η γερμανική οικονομία θα εμφανίσει ρυθμό 
ανάπτυξης 3,3% για το 2021 καθώς τα εμπόδια στην προσφορά στον τομέα της μεταποίησης συγκρατούν την 
βιομηχανική παραγωγή. Οι εκτιμήσεις για χαμηλότερη ανάπτυξη της μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρώπης, 
αντιστοιχούν σε μείωση 0,4% σε σχέση με τις προηγούμενες προβλέψεις τον περασμένο Μάρτιο τ.έ. 
 
Α.Π.: 2849 (18-06-2021) 
Η Πρεσβεία της Ελλάδος στο Βερολίνο, ενημερώνει για τις εξελίξεις της Γερμανικής Οικονομίας  και την έκδοση 
νέου χρέους 100 δις ευρώ για το 2022. 
 
Α.Π.: 2853 (22-06-2021) 
Ενημέρωση από το Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στο Σικάγο, που αφορά στα Slides webinar για τις εξελίξεις 
στην αμερικανική αγορά φυτικής πρωτεΐνης και ξηρών καρπών Part 2. 
 
Α.Π.: 2860 (22-06-2021) 
Ενημέρωση από την Πρεσβεία της Ελλάδος στο Παρίσι για French Tech: νέα κινητήρια δύναμη της γαλλικής 
οικονομίας και απασχόλησης. 
 
Α.Π.: 2887 (24-06-2021) 
Ενημέρωση από την  Πρεσβεία της Ελλάδος στο Βερολίνο, που αφορά  στην  ανάκαμψη της οικονομίας στα 
γερμανικά ανατολικά κρατίδια και τη Σαξονία όπως προβλέπει σε έκθεσή του το Ινστιτούτο Οικονομικών 
Ερευνών. Σύμφωνα με εκτιμήσεις των αναλυτών και οικονομικών εμπειρογνωμόνων του εν λόγω φορέα, η 
οικονομία των γ/ανατολικών κρατιδίων και της Σαξονίας εισέρχονται σταδιακά σε περίοδο ανάκαμψης.  
 
Α.Π.: 2892 (24-06-2021) 
Ενημέρωση από την  Πρεσβεία της Ελλάδος στο Βερολίνο, που αφορά  στις επιχειρηματικές εξελίξεις της 
Γερμανίας που ξεκλειδώνει 10 δις ευρώ για στήριξη επιχειρήσεων startups. 
 
Α.Π.: 2915 (25-06-2021) 
Ενημερωτικό δελτίο (Ιούνιος 2021) με οικονομικές και επιχειρηματικές ειδήσεις από την Αργεντινή, από το 
γραφείο ΟΕΥ του Μπουένος Άιρες. 
 
Α.Π.: 2916 (25-06-2021) 
Ενημέρωση από την  Πρεσβεία της Ελλάδος στο Βερολίνο, που αφορά  στην 20η επέτειο χρήσης της βιολογικής 
ετικέτας τροφίμων και τη σχετική ομιλία της Γερμανίδας Ομοσπονδιακής Υπουργού Τροφίμων και Γεωργίας 
ενώπιον του Γερμανικού Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου. 
 
Α.Π.: 2922 (25-06-2021) 
Ενημέρωση από την Πρεσβεία της Ελλάδος στο Βερολίνο ότι, το Ινστιτούτο Οικονομικών Ερευνών, σε 
πρόσφατη έρευνά του,  προβλέπει αύξηση των γερμανικών εξαγωγών. 
 
Α.Π.: 2936 (28-06-2021) 
Ενημέρωση από την  Πρεσβεία της Ελλάδος στο Βερολίνο, για την ετήσια οικονομική έκθεση 2020 του 
γραφείου ΟΕΥ Βερολίνου και τις διμερείς οικονομικές και εμπορικές σχέσεις Ελλάδας-Γερμανίας.  
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Α.Π.: 2943 (28-06-2021) 
Ενημέρωση από την Πρεσβεία της Ελλάδoς στις Βρυξέλλες, που αφορά στην ετήσια έκθεση  για την οικονομία 
και την ανάπτυξη των Οικονομικών και Εμπορικών Σχέσεων Ελλάδος – Βελγίου το έτος 2020. 
 
Α.Π.: 2951 (28-06-2021) 
Ενημέρωση από το Υπουργείο Εξωτερικών - Β1 Διεύθυνση Σχεδιασμού Εξωστρέφειας και Συντονισμού 
Φορέων Εξωστρέφειας ότι, σύμφωνα με ενημέρωση που περιήλθε από την Πρεσβεία της Ουκρανίας στην 
Ελλάδα, το τρέχον διάστημα, λαμβάνουν χώρα στην Ουκρανία μεγάλης κλίμακας ιδιωτικοποιήσεις, σε 
κρατικής ιδιοκτησίας επιχειρήσεις και ακίνητα (ξενοδοχειακές μονάδες). 
Πιο συγκεκριμένα, οι προς ιδιωτικοποίηση ουκρανικές κρατικές επιχειρήσεις, δραστηριοποιούνται σε 
ποικίλους κλαδικούς τομείς όπως χημικά, δομικά υλικά, ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός, αγροτικά 
μηχανήματα, κ.ά. αλλά και τουρισμό. 
 
Α.Π.: 2962 (29-06-2021) 
Ενημερωτικό δελτίο οικονομικών και επιχειρηματικών ειδήσεων από την Ολλανδία για το μήνα Ιούνιο, από 
την Πρεσβεία της Ελλάδος στη Χάγη. 
 
Α.Π.: 2971 (29-06-2021) 
Ενημέρωση από την  Πρεσβεία της Ελλάδος στη Βαρσοβία, για την ετήσια Έκθεση Πολωνίας 2020 και την 
ανάπτυξη των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων Ελλάδας-Πολωνίας. 
 
Α.Π.: 2972 (29-06-2021) 
Ανακοίνωση από την Πρεσβεία της Ελλάδος στην Ιαπωνία ότι, το προσεχές διάστημα θα λάβουν χώρα δύο 
σημαντικές δράσεις για νεοφυείς επιχειρήσεις (start ups) :  
1. Στις 16 Ιουλίου τ.ε., ώρα Ιαπωνίας 14:00-15:30, το MIPRO (Manufactured Imports and Investment 

Promotion Organization) θα διοργανώσει webinar με θέμα “Business Startup and Status of Residence in 
Japan”.  

 
2. Το JETRO (Japan External Trade Organization) διεξάγει διαγωνισμό για ξένες start ups στον τομέα της 

τεχνολογίας και της καινοτομίας που ενδιαφέρονται για συνεργασία στην Ιαπωνία. Ο διαγωνισμός έχει 
τίτλο “Japan Challenge for Society 5.0-Accelerate Innovation with Japan”. Προθεσμία υποβολής 
συμμετοχής, 31 Ιουλίου τ.ε.  
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