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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΥ 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.: 3282 (20-07-2021) 
Η εταιρεία ECRM με έδρα τις ΗΠΑ, ως «αγοραστική πύλη» παρέχει εγγυημένες προσωπικές Β2Β συναντήσεις 
με αγοραστές από μεγάλες αλυσίδες λιανικού εμπορίου που ενδιαφέρονται να προμηθευτούν νέα προϊόντα και 
ανακοινώνει σε προμηθευτές και παραγωγούς από την Ελλάδα και την Κύπρο την έναρξη του προγράμματος 
The Mediterranean Foods!  
To πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στην πλατφόρμα www.ecrmconnect.com στις 14-16 
Σεπτεμβρίου 2021. 
 
Α.Π.: 3325 (22-07-2021) 
Η Πρεσβεία της Αργεντινής στην Ελλάδα αποστέλλει λίστα με μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Αργεντινής που 
εξάγουν ειδικά ρούχα και υποδήματα. 
 
 

 
 
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. 

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ  Πειραιάς, 06 Αυγούστου 2021  

ΤΜΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ   

Πληροφορίες: Στεφ. Γεωργόπουλος   

Τηλέφωνο: 210 41.77.241-5 (εσωτ. 232)   

E-mail: commerce@pcci.gr 
 

  

www.pcci.gr
mailto:evep@pcci.gr
http://www.pcci.gr/evep/articles/category.jsp?categoryid=24656&context=102
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http://ecrm.marketgate.com/email/link?l=7925265&p=1806668
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL3325_2021_F4386.pdf
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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.: 3054/02-07-2021 
Ενημέρωση από την Πρεσβεία της Ελλάδος στην Ιαπωνία ότι, στις 28-30 Σεπτεμβρίου τ.ε., θα λάβει χώρα ο 
παλαιότερος και εγνωσμένου κύρους διαγωνισμός οίνου της Ασίας, που διεξάγεται για 24 συναπτά έτη στην 
Ιαπωνία.  
Πρόκειται για έναν ανεξάρτητο διεθνή διαγωνισμό, με στόχο την ανάδειξη της Ιαπωνίας ως σημαντικής 
αγοράς για το κρασί. 
 
Α.Π.: 3109/07-07-2021 
Ενημέρωση από το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο για το Διεθνές Σαλόνι 
Αυτοκινήτου και Ηλεκτροκίνησης, IAA, που θα διεξαχθεί στις 07. – 12.09.2021 στο Μόναχο, μετά από 70 
χρόνια διεξαγωγής του στη Φρανκφούρτη, από τον Σύνδεσμο Αυτοκινητοβιομηχανίας της Γερμανίας (VDA) 
και τον Εκθεσιακό Οργανισμό του Μονάχου, του οποίου επίσημος αντιπρόσωπος στην Ελλάδα και την Κύπρο 
είναι το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 
 
Α.Π.: 3119/08-07-2021 
Ενημέρωση από την Πρεσβεία της Ελλάδος στη Μόσχα, ότι, το Διεθνές Φόρουμ και Έκθεση «Ασφάλεια και 
προστασία της εργασίας» θα πραγματοποιηθεί υπο την Αιγίδα της Ρωσικής Κυβέρνησης την περίοδο 7-10 
Δεκεμβρίου 2021 στο Εκθεσιακό Κέντρο "Expocentre" της Μόσχας. 
 
Α.Π.: 3191/13-07-2021 
Ενημέρωση από το Υπουργείο Εξωτερικών – Β1 Διεύθυνση Σχεδιασμού Εξωστρέφειας και Συντονισμού 
Φορέων Εξωστρέφειας, για τη Διαδικτυακή Διεθνή Έκθεση “International Kingdom Expo 2021” (Αμμάν, 
28 Ιουλίου-02 Αυγούστου 2021). 
  
Α.Π.: 3212/14-07-2021 
Ενημέρωση από τον «ΚΥΚΛΟ» - Οργάνωση Εκθέσεων ότι, η Εκθεσιακή Δραστηριότητα «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ 
2021» υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Ηπείρου, δήμου Δωδώνης, δήμου Ζίτσας και του Επιμελητηρίου 
Ιωαννίνων που είχε ορισθεί να πραγματοποιηθεί από 20-24 Μαΐου στα Ιωάννινα , λαμβάνοντας υπόψη τις 
τελευταίες εξελίξεις στο θέμα του κοροναϊού (COVID - 19) και με μεγάλο αίσθημα ευθύνης απέναντι σε 
εκθέτες, επισκέπτες και εργαζόμενους, αποφασίσθηκε να πραγματοποιηθεί από 16 έως 20 Οκτωβρίου 
2021. 
 
Α.Π.: 3234/15-07-2021 
Ενημέρωση από το Επιμελητήριο Αχαΐας, όσον αφορά τον κανονισμό και πληροφορίες συμμετοχής εκθετών 
στην 7η έκθεση Καινοτομίας & Μεταφοράς Τεχνογνωσίας - PatrasIQ 2021(8 – 9 – 10 Οκτωβρίου 
2021). 
 
Α.Π.: 3252/16-07-2021 
Ενημέρωση από το Υπουργείο Εξωτερικών – Β1 Διεύθυνση Σχεδιασμού Εξωστρέφειας και Συντονισμού 
Φορέων Εξωστρέφειας, για τη ρηματική διακοίνωση της Ουκρανικής Πρεσβείας στην Αθήνα, ότι θα 
πραγματοποιηθούν δύο Διεθνείς Εκθέσεις, με θέμα τα ταξίδια και τον τουρισμό, στο Διεθνές Εκθεσιακό 
Κέντρο του Κιέβου. Η πρώτη εξ αυτών θα λάβει χώρα από 5 έως 7 Οκτωβρίου τρ.έ., υπό τον τίτλο “UITM’ 
2021 Ukraine International Travel Market”, ενώ η δεύτερη από 23 έως 25 Μαρτίου 2022, με τίτλο 
“UITT’2022 Ukraine Travel and Tourism”. 
 

www.pcci.gr
mailto:evep@pcci.gr
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Α.Π.: 3312/21-07-2021 
Η εταιρία Mact Media Group ενημερώνει για το ολοκληρωμένο πρόγραμμα των δραστηριοτήτων της που 
αφορά στις δράσεις της εταιρίας 2021 ( εκδηλώσεις – εκθέσεις και projectς). 
 
Α.Π.: 3326/22-07-2021 
Ενημέρωση από το Επιμελητήριο Πιερίας για τη διοργάνωση της 11ης εμποροβιοτεχνικής εκθεσιακής 
δραστηριότητας Πιερίας-Κεντρικής Μακεδονίας 2021 (24/9-29/9/2021). 
 
Α.Π.: 3386/30-07-2021 
Ενημέρωση από την Πρεσβεία της Ελλάδος στο Παρίσι, για τις προσεχείς Διεθνείς Εμπορικές Εκθέσεις 
αγροτικού τομέα , που θα λάβουν χώρα, με φυσική παρουσία ή/και διαδικτυακά, κατά το δ΄ τρίμηνο 2021 
– α΄ τρίμηνο 2022. 

www.pcci.gr
mailto:evep@pcci.gr
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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.: 3029 (01-07-2021)  
Ενημέρωση από τη Γεν. Δ/νση Τελωνείων και ΕΦΚ – Δ/νση Τελωνειακών Διαδικασιών Τμήμα Α΄, της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για την έναρξη από 1/7/2021 της ηλεκτρονικής υποβολής των 
αιτήσεων/εγκρίσεων και των αποδεικτικών είσπραξης των οικονομικών επιβαρύνσεων και εξόδων – ΔΕΤΕ. 
 
Α.Π.: 3060 (02-07-2021)  
Κοινοποίηση του Εκτελεστικού κανονισμού (EU) 2021/1029 της Επιτροπής, της 24ης Ιουνίου 2021, για την 
τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/159 της Επιτροπής για την παράταση του μέτρου 
διασφάλισης όσον αφορά τις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων χάλυβα, από τη Γεν. Δ/νση Τελωνείων και ΕΦΚ 
– Δ/νση Δασμολογικών θεμάτων, ειδικών καθεστώτων και απαλλαγών, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων. 
Με τον Κανονισμό αυτό η Επιτροπή παρατείνει τα μέτρα διασφάλισης όσον αφορά τις εισαγωγές ορισμένων 
προϊόντων χάλυβα έως και τις 30 Ιουνίου 2024 
 
Α.Π.: 3130 (08-07-2021)  
«Ενημέρωση για αντικατάσταση κωδικών εμπορευμάτων στο σύστημα TARIC - Διαχείριση Δασμολογίου», από 
τη Γεν. Δ/νση Τελωνείων και ΕΦΚ – Δ/νση Δασμολογικών θεμάτων, ειδικών καθεστώτων και απαλλαγών, της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 
 
Α.Π.: 3204 (14-07-2021)  
Ενημέρωση σχετικά με τη δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Ε.Ε. του οριστικού κειμένου της 
συμφωνίας εμπορίου συνεργασίας μεταξύ της Ε.Ε. και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ατομικής ενέργειας αφενός 
και του Η.Β. της Μ. Βρετανίας και της Β. Ιρλανδίας αφετέρου, σχετικά με τις διατάξεις που αφορούν στους 
κανόνες καταγωγής και στις διαδικασίες σχετικές με την καταγωγή των εμπορευμάτων, από τη Γεν. Δ/νση 
Τελωνείων και ΕΦΚ – Δ/νση Δασμολογικών θεμάτων, ειδικών καθεστώτων και απαλλαγών, της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 
 
Α.Π.: 3205 (14-07-2021)  
Κοινοποίηση εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/966 της επιτροπής της 11-06-2021, για τη χορήγηση στο 
πράσινο ακρωτήριο προσωρινής παρέκκλισης από τους κανόνες προτιμησιακής καταγωγής οι οποίοι 
προβλέπονται στον κατ΄εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2015/2446, όσον αφορά παρασκευάσματα και 
κονσέρβες φιλέτων τόνου, σκουμπρί και βαρελάκι ή κοπάνι, για τη Από τη Γεν. Δ/νση Τελωνείων και ΕΦΚ – 
Δ/νση Δασμολογικών θεμάτων, ειδικών καθεστώτων και απαλλαγών, τμήματα Α΄ και Β΄, της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 
 
Α.Π.: 3256 (16-07-2021)  
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 ζωϊκής 
προέλευσης, για ενημέρωση και εφαρμογή του Εκτελεστικού Κανονισμού 2021/109 της Επιτροπής της Ε.Ε. 
για την τροποποίηση του παραρτήματος I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/605 για τη θέσπιση 
ειδικών μέτρων ελέγχου για την αφρικανική πανώλη των χοίρων. 
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Α.Π.: 3257 (16-07-2021)  
α) Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2021/1084 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 και  
β) Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2021/1146 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.: 3292 (20-07-2021)  
Eνημέρωση και εφαρμογή η Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2021/1186 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.: 3329 (22-07-2021)  
Eνημέρωση και εφαρμογή ο Εκτελεστικός Κανονισμός 2021/1205 της Επιτροπής της Ε.Ε. για την 
τροποποίηση του παραρτήματος I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/605 για τη θέσπιση ειδικών 
μέτρων ελέγχου για την αφρικανική πανώλη των χοίρων 
 
Α.Π.: 3330 (22-07-2021)  
Eνημέρωση και εφαρμογή η Εκτελεστική απόφαση 2021/1202 της Επιτροπής της Ε.Ε. για ορισμένα μέτρα 
έκτακτης ανάγκης σχετικά με την αφρικανική πανώλη των χοίρων στην Εσθονία. 
Η Εσθονία εξασφαλίζει ότι η απαγορευμένη ζώνη που οριοθετείται από το εν λόγω κράτος μέλος, όπου 
εφαρμόζονται τα μέτρα που προβλέπονται στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2020/687 για τις ζώνες 
προστασίας και επιτήρησης, περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τις περιοχές που παρατίθενται στο παράρτημα της 
παρούσας εκτελεστικής απόφασης , η οποία εφαρμόζεται έως την 30ή Σεπτεμβρίου 2021. 
 
Α.Π.: 3369 (27-07-2021)  
Κοινοποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2021/1203 του Συμβουλίου της 19ης Ιουλίου 2021 για την τροποποίηση 
του κανονισμού (ΕΕ) 2020/1706 όσον αφορά τη συμπερίληψη αυτόνομων ενωσιακών δασμολογικών 
ποσοστώσεων για ορισμένα προϊόντα αλιείας, από τη Γεν. Δ/νση Τελωνείων και ΕΦΚ – Δ/νση Δασμολογικών 
θεμάτων, ειδικών καθεστώτων και απαλλαγών, τμήμα Α΄, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 
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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.: 3092 (07-07-2021) 
Ενημερωτικό δελτίο οικονομικών και επιχειρηματικών ειδήσεων (Ιούνιος 2021) , από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της 
Ελληνικής Πρεσβείας στη Βιέννη. 
 
Α.Π.: 3120 (08-07-2021) 
Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στην δημοσιότητα το αρμόδιο Τμήμα Ερευνών της Αγοράς του Ινστιτούτου 
Οικονομικών Ερευνών, οι γερμανικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κατασκευαστικό – τεχνικό 
τομέα αντιμετωπίζουν αυξανόμενες δυσκολίες κυρίως λόγω της επιδείνωσης των ελλείψεων που 
παρατηρούνται σε διάφορα υλικά καθώς και σε πρώτες ύλες. Η κατάσταση επιδεινώνεται έτι περαιτέρω με τις 
συνεχιζόμενες αυξήσεις των τιμών για προμήθειες υλικών και πρώτων υλών, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της 
Ελληνικής Πρεσβείας στο Βερολίνο. 
 
Α.Π.: 3128 (08-07-2021) 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέληξε στην επιβολή προστίμου ύψους 875 εκατ. ευρώ για δημιουργία καρτέλ στις 
(2) μεγάλες γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες BMW και Volkswagen, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής 
Πρεσβείας στο Βερολίνο. 
 
Α.Π.: 3138 (09-07-2021) 
Σύμφωνα με προσφάτως δημοσιευμένα στοιχεία της Γερμανικής Κεντρικής Στατιστικής Αρχής (DESTATIS), το 
Μάϊο 2021 οι γερμανικές εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 0,3% και οι εισαγωγές αντίστοιχα κατά 3,4% σε 
ημερολογιακή και εποχιακά προσαρμοσμένη βάση σε σύγκριση με τον Απρίλιο 2021, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. 
της Ελληνικής Πρεσβείας στο Βερολίνο. 
 
Α.Π.: 3139 (09-07-2021) 
Αναβολή του Διεθνούς τεχνολογικού γεγονότος ΙΟΤ CONGRESS, ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ 2022, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της 
Ελληνικής Πρεσβείας στη Μαδρίτη. 
 
Α.Π.: 3152 (12-07-2021) 
Ενημερωτικό δελτίο Ιουνίου 2021, επισκόπηση οικονομικών ειδήσεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας, από το 
Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στη Μόσχα 
 
Α.Π.: 3154 (12-07-2021) 
Ενημέρωση από το Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στο Σικάγο, για τις τρέχουσες εξελίξεις - Νέες τάσεις στο 
διεθνές εμπόριο, Διαδικτυακό Συνέδριο – Οικονομικής επιθεώρησης Economist (28.6-2.7.2021) 
 
Α.Π.: 3155 (12-07-2021) 
Ενημέρωση για τις επιχειρηματικές εξελίξεις στη Γερμανία - Αύξηση των πωλήσεων του ομίλου εταιρειών 
BMW Group, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στο Βερολίνο. 
 
Α.Π.: 3158 (12-07-2021) 
Νέα τροπολογία για τη διευκόλυνση των επενδύσεων για οπτικοακουστικές παραγωγές στην Ισπανία, από το 
Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στη Μαδρίτη. 
 
Α.Π.: 3178 (13-07-2021) 
Ετήσια έκθεση που αναφέρεται στην οικονομία της Ρωσικής Ομοσπονδίας και στις διμερείς οικονομικές 
σχέσεις κατά το 2020 από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στη Μόσχα.  
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Α.Π.: 3192 (13-07-2021) 
Ενημέρωση από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στο Βερολίνο, ότι σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα 
του Ινστιτούτου Οικονομικών Ερευνών, οι γερμανικές επιχειρήσεις κοιτούν με αυτοπεποίθηση στο μέλλον. 
 
Α.Π.: 3225 (15-07-2021) 
Ενημερωτικό Δελτίο τεύχος 61, επισκόπηση οικονομικών, εμπορικών και επιχειρηματικών ειδήσεων για τη 
Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στα Σκόπια. 
 
Α.Π.: 3227 (15-07-2021) 
Εκδήλωση ανταλλαγής κρασιών της Ένωσης Γερμανικών Οινοποιείων - Mainz 4 Ιουλίου 2021 – Ομιλία της 
Γερμανίδας Ομοσπονδιακής Υπουργού Γεωργίας και Τροφίμων, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής 
Πρεσβείας στο Βερολίνο. 
 
Α.Π.: 3229 (15-07-2021)  
Ενημερωτικό Δελτίο Ιουνίου 2021, το οποίο περιλαμβάνει ειδήσεις οικονομικού, εμπορικού και 
επιχειρηματικού ενδιαφέροντος, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στα Τίρανα. 
 
Α.Π.: 3233 (15-07-2021) 
Ενημέρωση για τις επιχειρηματικές εξελίξεις στη Γερμανία – Βαυαρία και Βερολίνο, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της 
Ελληνικής Πρεσβείας στο Βερολίνο. 
 
Α.Π.: 3253 (16-07-2021) 
Οι σημαντικές ανακοινώσεις της Inditex στη γενική συνέλευση μετόχων, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής 
Πρεσβείας στη Μαδρίτη. 
 
Α.Π.: 3314 (22-07-2021) 
Ενημέρωση από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στο Βερολίνο, ότι οι πρόσφατες πλημμύρες 
προβληματίζουν τη γερμανική ασφαλιστική αγορά. 
 
Α.Π.: 3337 (23-07-2021) 
Ενημερωτικό δελτίο 62ο Τεύχος, Ιούλιος 2021 (β' έκδοση), από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας 
στα Σκόπια. 
 
Α.Π.: 3338 (23-07-2021) 
Ενημέρωση για την ετήσια έκθεση 2020, που αφορά στην οικονομία της Νοτίου Κορέας και τις διμερείς 
οικονομικές και εμπορικές μας σχέσεις, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στη Σεούλ. 
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/76037  
 
Α.Π.: 3368 (27-07-2021) 
Επιχειρηματικός οδηγός Σερβίας 2021, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στο Βελιγράδι. 
 
Α.Π.: 3385 (30-07-2021) 
Ενημερωτικό δελτίο οικονομικών και επιχειρηματικών ειδήσεων από την Ολλανδία (τεύχος 12, Ιούλιο 2021), 
από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στη Χάγη. 
 
Α.Π.: 3396 (30-07-2021) 
Ενημέρωση από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στο Μόναχο, που αφορά στην 
προώθηση ελληνικών προϊόντων σε αλυσίδα καταστημάτων Hamberger. 
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