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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 
 
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.: 3739 (02-09-2020) 
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Πειραιώς ενημερώνει τα μέλη του για τη σύναψη συνεργασίας ανάμεσα 
στην Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου «Enterprise Greece» και την e-Bay 
που δραστηριοποιείται παγκοσμίως στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου, με στόχο τη στήριξη 
των ελληνικών επιχειρήσεων μέσω ενός ειδικά σχεδιασμένου προγράμματος και την ενίσχυση της 
εξαγωγικής τους δραστηριότητας σε 190 αγορές ανά τον κόσμο. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει, 
μεταξύ άλλων, τη δημιουργία ενός ελληνικού ηλεκτρονικού περιπτέρου (Greek Corner) για την 
προώθηση των ελληνικών προϊόντων, μία ειδική σελίδα συμμετοχής στα ελληνικά, την παροχή 
συνεχούς υποστήριξης, καθώς και τη διεύρυνση των ορίων πώλησης. 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία και το παγκόσμιο χαρτοφυλάκιο των online 
εμπορικών σημάτων, επισκεφτείτε το www.ebayinc.com. 
 
 
Α.Π.: 3796 (04-9-2020) 
Ρηματική διακοίνωση από την Πρεσβεία της Γεωργίας στην Αθήνα, ότι ο όμιλος «Hualing Group», 
εξέδωσε ανοικτή πρόσκληση σε διεθνείς φορείς για συμμετοχή στο επενδυτικό πρόγραμμα της  
Hualing Free Industrial Zone, στην πόλη Κουταΐσι της Γεωργίας και οι συμμετέχουσες εταιρείες  
στη Hualing Free Industrial Zone απαλλάσσονται 100% από εταιρικούς φόρους, ενώ προβλέπεται και 
η γρήγορη και απλή εγγραφή τους χωρίς την απαραίτητη φυσική παρουσία των διευθυντών τους. 
Το επενδυτικό πρόγραμμα υποστηρίζεται επίσης από την κυβέρνηση της Γεωργίας μέσω της 
υπηρεσίας «Enterprise Georgia» στοχεύοντας στην προσέλκυση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 
στη χώρα.  
Για  περισσότερες  πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να απευθυνθούν στο 
διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας κ. Ioseb Nibladze (ιστότοποι: www.hualingfiz.ge, 
https://freezone.hualingfiz.ge/eng, email: info@hualingfiz.ge, τηλ. + 995 32 2 580 580).  
 
 
 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ  Πειραιάς, 12 Οκτωβρίου 2020 

ΤΜΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ   

Πληροφορίες: Στεφ. Γεωργόπουλος   

Τηλέφωνο: 210 41.77.241-5 (εσωτ. 232)   

Φαξ: 210 41.78.680 

E-mail: commerce@pcci.gr 
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Α.Π.: 3801 (07-09-2020) 
Ενδιαφέρον εμιρατινής εταιρείας «The Stationer», η οποία δραστηριοποιείται στο εμπόριο τροφίμων-
ποτών, για εισαγωγή από την Ελλάδα τυποποιημένου φυτικού επιδορπίου. 
Τυχόν ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν απευθείας στην εταιρεία καταλόγους και προφίλ της 
εταιρείας τους στην αγγλική γλώσσα στο κάτωθι : 
E-mail : info@thestationergroup.com  
Web : https://thestationergroup.com 
Ο σύνδεσμος για την παραπάνω ζήτηση έχει αναρτηθεί στη διαδικτυακή Πύλη AGORA 
http://agora.mfa.gr/applications/application/7892  
 
Α.Π.: 3912 (14-09-2020) 
Kατάλογοι εισαγωγικών εταιριών του Καζακστάν τροφίμων χονδρικής και αλυσίδων σούπερ μάρκετ, 
οι οποίες ενδιαφέρονται, κυρίως, για εισαγωγή ελληνικού ελαιόλαδου και οίνων, από την Πρεσβεία 
της Ελλάδος στη Νουρ Σουλτάν (Καζακστάν). 
 
 
Α.Π.: 4056 (22-09-2020) 
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, ενημερώνει τα μέλη του για τη σύναψη 
συνεργασίας ανάμεσα στον Οργανισμό Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων και στην Optima Bank 
μέσω του προγράμματος «Εξωστρέφεια» σχετικά με τη δυνατότητα ασφάλισης και χρηματοδότησης 
με προνομιακό επιτόκιο των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων.  
Ενημέρωση για τη μικρή αυξητική τάση που κατέγραψε το διμερές εμπόριο Ελλάδας-Γαλλίας, παρά 
τις δυσμενείς συνθήκες που διαμορφώθηκαν από την κρίση που προκάλεσε η πανδημία και για τις 
αρνητικές επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού στο γερμανικό εξωτερικό εμπόριο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
 
Στο ΕΒΕΠ – Τμήμα Εμπορίου υπάρχουν τα κατωτέρω έγγραφα. Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες 
πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 210-42.23.364. 
 

Α.Π.: 3716 (01-09-2020) 
Διεθνής Έκθεση - Διεθνές Σαλόνι Αυτοκινήτου και Ηλεκτροκίνησης 
«Internationale Automobil-Ausstellung München 2021 / IAA Munich 2021» 

Τόπος Διεξαγωγής  :  Μόναχο – Γερμανία 
Περίοδος Διεξαγωγής :  07 Σεπτεμβρίου- 12 Σεπτεμβρίου 2021 
Πληροφορίες  :  Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο 
Τηλέφωνα   :  210 6419037  
Φάξ    :  210 6445175 
E - Mail   :  muenchenmesse@ahk.com.gr 
Web-site   :  www.german-fairs.gr, www.iaa@vda.de 
 
 

Α.Π.: 3785 (04-09-2020) 
12η   Διεθνής Έκθεση Φρούτων και Λαχανικών  
«Fruit Attraction 2020» 
Τόπος Διεξαγωγής  : Fruit Attraction LIVEConnect (διαδικτυακά) 
Περίοδος Διεξαγωγής : 1 Οκτωβρίου - 31 Οκτωβρίου 2020 
Πληροφορίες  : Πρεσβεία της Ελλάδας στην Ισπανία  (Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτης) 
Τηλέφωνα   : +34915644592 
Φαξ    : +34915644668              
E - Mail   : www.agora.mfa.gr/es73 ,  ecocom-madrid@mfa.gr 
Web-site   : www.fruitattraction.com 
Σας ενημερώνουμε ότι η 12η  Διεθνής Έκθεση Φρούτων και Λαχανικών ματαιώθηκε λόγω κορονοϊού 
και θα διεξαχθεί διαδικτυακά μεταξύ 1ης και 31ης Οκτωβρίου 2020 μέσω της πλατφόρμας Fruit 
Attraction LIVEConnect. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
καθοδηγηθούν στην ιστοσελίδα της έκθεσης. 
 
Α.Π.: 3878 (10-09-2020) 
Προώθηση του κλάδου των Ελληνικών Τροφίμων & Ποτών στις αναπτυγμένες αγορές των 
Σκανδιναβικών χωρών 
«Enterprise Greece - Greek Nordic Trade Week» 
Τόπος Διεξαγωγής  : Διαδικτυακή δράση 
Περίοδος Διεξαγωγής : 9 Νοεμβρίου - 13 Νοεμβρίου 2020 
Πληροφορίες  : Enterprise Greece σε συνεργασία με τις RECO EXPORTS και MOREGANIC 

Τηλέφωνα   : 210 3355705 
Web-site   : 
https://www.greeknordictrade.com,d.katsimani@enterprisegreece.gov.gr     

Σε όλες τις συμμετέχουσες εταιρείες θα παρασχεθεί εξατομικευμένη συμβουλευτική, ανάλυση αγοράς 
και εκπαίδευση, ενώ η Enterprise Greece θα συνδράμει με οικονομική ενίσχυση ύψους έως του 50% 
του κόστους συμμετοχής (μέχρι εξαντλήσεως του εγκεκριμένου προϋπολογισμού).  
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Α.Π.: 3884 (11-09-2020) 

Ακύρωση της έκθεσης Logitrans & Air Cargo Turkey 2020, η οποία επρόκειτο να διεξαχθεί στην 
Κωνσταντινούπολη σύμφωνα με ανακοίνωση του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού 
Επιμελητηρίου. Η επόμενη έκθεση Logitrans & Air Cargo Turkey 2020 αναμένεται να λάβει χώρα στις 
10 – 12.11.2021. 

 
Α.Π.: 3895 (11-09-2020) 

Ανακοίνωση της αναβολής των προγραμματισμένων για το έτος 2020 εκθέσεων από την Mact Media 
Group και μετάθεσης της διοργάνωσής τους για το έτος 2021 με γνώμονα τα ληφθέντα εκ της 
κυβερνήσεως για την προστασία της δημόσιας υγείας μέτρα. 
Οι ημερομηνίες διεξαγωγής των εκθέσεων για το έτος 2021 είναι οι ακόλουθες : 

 Yachting Festival Άλιμος 15-18 Απριλίου 2021 
 Yachting Festival & Gastronomy Βόλος 6-9 Μαΐου 2021  
 Έκθεση για τα Νησιά της Ελλάδας 14-16 Μαΐου 2021 (Σύντομα περισσότερες πληροφορίες) 
 Ionian Yachting Festival & Gastronomy Κέρκυρα 20-23 Μαΐου 2021 
 Σύρος Yachting Festival & Gastronomy 27-30 Μαΐου 2021 
 1ο Διεθνές φεστιβάλ Μεσογειακής διατροφής στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη - Καβάλα 

10-12 Σεπτεμβρίου 2021  
 Έκθεση Θεματικού Τουρισμού, Γαστρονομίας & Οίνου 22-24 Οκτωβρίου 2021  

 
Α.Π.: 3986 (17-09-2020) 
Διεθνής Έκθεση για Ιδέες, Εφευρέσεις και Νέα Προϊόντα 
«International trade fair for inventions (iENA 2020)» 

Τόπος Διεξαγωγής  : Νυρεμβέργη Γερμανία 

Περίοδος Διεξαγωγής : 29 Οκτωβρίου – 1 Νοεμβρίου 2020 
Πληροφορίες  : Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο  
Τηλέφωνα   : 2106419021 & 210 6419 000         
E - Mail   : s.theofanidou@ahk.com.gr 
Web-site   : http://www.german-fairs.gr/alles-ektheseis/iena/ & www.iena.de 

 

Στην iENA παρουσιάζονται ετησίως εδώ και 70 χρόνια πάνω από 800 εφευρέσεις από πάνω από 30 χώρες και 
την επισκέπτονται 12.000 επαγγελματίες πάνω από 40 χώρες. Εφόσον οι συμμετοχές πληρούν τις 
προϋποθέσεις, το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο θα διοργανώσει ελληνικό ομαδικό περίπτερο. 
 

 

Α.Π.: 4047 (22-09-2020) 
Διεθνής Έκθεση Ναυτιλίας, Ναυπηγικής και Ανάπτυξης Λιμένων  
«TRANS EXPO ODESA 2020» 
Τόπος Διεξαγωγής  : Οδησσός -  Ουκρανία 
Περίοδος Διεξαγωγής : 27 Οκτωβρίου – 29 Οκτωβρίου 2020 
Πληροφορίες  : Οργανωτική Επιτροπή της Έκθεσης 
Τηλέφωνα   : + 38 (0482) 355999 
E - Mail   : info@mku.com.ua 
Web-site   : https://trans-expo-odessa.com  
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Α.Π.: 4078 (23-09-2020) 
 Επιχειρηματικό Φόρουμ υπό τον τίτλο: «Μετασχηματισμός τωρινών προκλήσεων σε ευκαιρίες»  
προς υψηλόβαθμα στελέχη και εκπροσώπους επιχειρήσεων, προερχόμενους από την Ευρώπη και την 
Αφρική  για  την ανταλλαγή, μέσω τηλεδιάσκεψης, απόψεων επί των στόχων της κοινής Στρατηγικής 
ΕΕ-Αφρικής και τη βελτίωση του υφιστάμενου πλαισίου συνεργασίας για την προσέλκυση 
επενδύσεων. 
Συνέπεια της πανδημίας, η σύγκλιση του, μέσω τηλεδιάσκεψης, μετατίθεται για τις αρχές του 2021. 
Οι επιδιωκόμενοι σκοποί του  Φόρουμ συνοψίζονται ως ακολούθως α) συμβολή στην αντιμετώπιση 
της πανδημίας, β) υποστήριξη επιμέρους πολιτικών Αφρικανικής Ηπειρωτικής Ζώνης Ελευθέρων 
Συναλλαγών (AfCFTA) με έμφαση στην πράσινη οικονομία, γ) βελτίωση εμπορίου και επενδυτικού 
κλίματος μεταξύ ΕΕ και Αφρικής, δ) κατάρτιση πλαισίου συνεργασίας επί τη βάσει βέλτιστων 
πρακτικών και ανταλλαγή απόψεων προς τον σκοπό εκμετάλλευσης νέων επενδυτικών ευκαιριών 
στον τομέα της αγροτικής παραγωγής 
Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να επισκεφτούν για περισσότερες πληροφορίες και 
δηλώσεις συμμετοχής τον ακόλουθο διαδικτυακό ιστότοπο: https://www.euafrica-
businessforum.com .  
 
 
Α.Π.: 4087 (23-09-2020) 
1η  Διαδικτυακή Εμπορική Έκθεση Ελληνικών Τροφίμων και Ποτών  
«FOOD MARKET SHOW 2020» 
Τόπος Διεξαγωγής  : διαδικτυακή δράση  
Περίοδος Διεξαγωγής : 8 Δεκεμβρίου- 11 Δεκεμβρίου 2020 
Πληροφορίες  : GREAT EXHIBITIONS 
Τηλέφωνα   : 210 7755 080 
Φαξ    : 210 7755049 
E - Mail   : info@greatexhibitions.gr  
Web-site   : http://www.greatexhibitions.gr/  
 
Α.Π.: 4100 (24-09-2020) 
7η Διεθνής Έκθεση Τουρισμού της Αθήνας 2020  

   «7th ATHENS INTERNATIONAL TOURISM EXPO 2020 (ΑΙΤΕ 2020)» 
Τόπος Διεξαγωγής  : διαδικτυακή δράση  
Περίοδος Διεξαγωγής : 27 Νοεμβρίου – 4 Δεκεμβρίου 2020 
Πληροφορίες  : Leaderexpo- Leadertech 
Τηλέφωνα   : 2106141164, 210 6141223  
Φαξ    : 210 8024267 
Web-site   : www.aite.gr 
 
Α.Π.: 4106 (24-09-2020) 
Απολογιστικό Δελτίο Τύπου για το 5ο διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο “Doing Business with the Arab 
World” που διοργάνωσε το Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο την 23η Σεπτεμβρίου με τη συμμετοχή 
περισσότερων από 40 ελληνικών εταιρειών, κατά τη διάρκεια του οποίου παρουσιάστηκαν οι 
ανεκμετάλλευτες, για την ελληνική επιχειρηματική κοινότητα, αγορές της Σομαλίας, του Τζιμπουτί 
και του Σουδάν, καθώς και το ελληνικό κυβερνητικό πρόγραμμα για την ενίσχυση του εμπορικού 
ισοζυγίου με αυτές τις χώρες. 
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Α.Π.: 4118 (25-09-2020) 

Αναβολή της παγκόσμιας διοργάνωσης «Μοbile World Congress» εξαιτίας της πορείας της πανδημίας 
και της συνεχούς ακύρωσης συμμετοχής των σημαντικότερων επιχειρήσεων του κλάδου 
τηλεπικοινωνιών και της κινητής τηλεφωνίας, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε η 
διοργανώτρια αρχή GSMA. Η διοργάνωση θα διεξαχθεί από τις 28 Ιουνίου έως 1 Ιουλίου 2021 στη 
Βαρκελώνη με φυσική παρουσία και τήρηση των μέτρων για την εξασφάλιση της δημόσιας υγείας. 
Ο σύνδεσμος για την παραπάνω έρευνα είναι ο εξής: 
http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-
xora/infofile/72104  

 
 
Α.Π.: 4190 (29-09-2020) 
6η Διαδικτυακή Ημερίδα «Επιχειρηματικότητα στον Αραβικό Κόσμο»- Ιράκ- Παλαιστίνη- 
Συρία  
6ο  WEBINAR "Doing Business with the Arab World" - Iraq- Palestine - Syria  
 
Τόπος Διεξαγωγής  : διαδικτυακή δράση  
Περίοδος Διεξαγωγής : 14 Οκτωβρίου 2020 στις 14:00 (τοπική ώρα Ελλάδος) 
Πληροφορίες  : Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο 
Τηλέφωνα   : (0030) 2106726882, +30 210 6711 210 
Φαξ    : +30 210 6746 577 
E - Mail   : chamber@arabgreekchamber.gr 
Web-site   : https://www.arabhellenicchamber.gr/?lang=el  
Σημειώνεται πως το 6ο Webinar θα διεξαχθεί στην αγγλική γλώσσα. Η καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής δηλώσεων συμμετοχής είναι η Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου 2020, στις 16:00. 
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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.: 3723 (01-09-2020) 
Διευκρινίσεις για τον έλεγχο των εισαγόμενων από τρίτες χώρες πυροσβεστήρων βάσει της υπ΄ 
αριθμ. 89926/28.08.2020 της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, Γενικής Διεύθυνσης Βιομηχανίας και 
Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος,  Διεύθυνσης Τεχνικής Βιομηχανικής Νομοθεσίας, Τμήματος Β’ του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. 
Ο σύνδεσμος για την παραπάνω εγκύκλιο είναι ο εξής: 
https://www.ggb.gr/el/node/1760 
 
Α.Π.: 3760 (03-09-2020) 
Εκτελεστική απόφαση 2020/1233 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 στην αφρικανική πανώλη των χοίρων σε ορισμένα κράτη μέλη. 
 
Α.Π.: 3872 (10-09-2020)    
Εκτελεστική απόφαση 2020/1257 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 στην αφρικανική πανώλη των χοίρων σε ορισμένα κράτη μέλη. 
 
Α.Π.: 3873 (10-09-2020)    
Εκτελεστικός κανονισμός της Επιτροπής(ΕΕ) 2020/1256  για την τροποποίηση του παραρτήματος I 
του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/659 όσον αφορά στην είσοδο ζώντων ιπποειδών και 
σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων ιπποειδών στην Ένωση από τη Μαλαισία. 
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήτοι από 10-09-2020.  
Ο σύνδεσμος για τον παραπάνω κανονισμό είναι ο εξής: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1256&from=EL 
 
Α.Π.: 3955 (16-09-2020)    
Εκτελεστική απόφαση 2020/1270 της Επιτροπής της  Ε.Ε., για ορισμένα προσωρινά μέτρα 
προστασίας σχετικά με την αφρικανική πανώλη των χοίρων στη Γερμανία. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1270&rid=1 
 
Α.Π.: 3956 (16-09-2020)    
Εκτελεστική απόφαση 2020/1283 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 όσο 
αφορά στην αφρικανική πανώλη των χοίρων σε ορισμένα κράτη μέλη . 
 
Α.Π.: 3975 (16-09-2020)    
Εκτελεστικός κανονισμός 2020/1217 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 25ης  Αυγούστου 2020 σχετικά 
με την παρέκκλιση από τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2019/2072 όσον αφορά στην εισαγωγή στην 
Ένωση των φυτών προς φύτευση Chamaecyparis sp. Spach, Juniperus sp. L., Pinus parviflora Sieb & 
Zucc.(Pinus pantafylla Mayr.), Pinus thunbergia Parl. Και Pinus parviflora Sieb. & Zucc  εμβολιασμένο σε 
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έρριζο υποκείμενο άλλου είδους Pinus (συγκεκριμένων φυτών), καταγωγής Ιαπωνίας, των οποίων 
έχει ανασταλεί η ανάπτυξη με φυσικό ή τεχνητό τρόπο. Ο κανονισμός καταργεί την απόφαση 
2002/887/ΕΚ, τίθεται σε ισχύ στις 15 Σεπτεμβρίου 2020 και εφαρμόζεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 
2023. 
 
Α.Π.: 3983 (17-09-2020)    
Κοινοποίηση της αριθ. Α.1187/07-08-2020 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. «Τροποποίηση της αριθ. 
ΔΔΘΕΚΑ Δ 1144720ΕΞ2018/27-09-2018  Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Ίδρυση  και 
λειτουργία των Ελευθέρων Ζωνών» που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ: 3409/Β/14-08-2020 (ΑΔΑ : 
6Χ3Γ46ΜΠ3Ζ –ΒΚΩ) με αντικείμενο την αδυναμία πρόσβασης του τελωνειακού ελέγχου στις 
μηχανογραφικές εφαρμογές ορισμένων φορέων διαχείρισης και την, αντί αυτής, χρήση του 
χειρόγραφου βιβλίου εισόδου- εξόδου στις αντίστοιχες πύλες, καθώς και την ηλεκτρονική εφαρμογή 
της Βεβαίωσης Τελωνειακού Χαρακτήρα.  
 
Α.Π.: 4095 (24-09-2020)    
Ενημέρωση για την εν μέρει επικαιροποίηση των διαδικασιών εμπορίου και σήμανσης από το 
αρμόδιο βρετανικό Υπουργείο Περιβάλλοντος, Τροφίμων και Αγροτικών Υποθέσεων που θα 
ισχύσουν μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου δηλαδή από 1/1/21. Δεν αποκλείεται να υπάρξουν 
αλλαγές και περαιτέρω επικαιροποίηση  μέχρι το τέλος του έτους στο Ηνωμένο Βασίλειο σύμφωνα με 
το Γραφείου ΟΕΥ Λονδίνου. 
 
Α.Π.: 4149 (29-09-2020)    
Εγκύκλιος του αιγυπτιακού Υπουργείου Εμπορίου (Γενικός Οργανισμός για τον Έλεγχο των 
Εισαγωγών και των Εξαγωγών της Αιγύπτου) με την οποία ορίζονται νέα τέλη για τις εργαστηριακές 
δοκιμές σε φορτία εισαγόμενων προϊόντων στην Αίγυπτο,  σύμφωνα με το Γραφείου Ο.Ε.Υ. Καΐρου. 
 
Α.Π.: 4220 (30-09-2020)    
Ιδιωτικοποίηση εκ του Ταμείου Κρατικής Ιδιοκτησίας της Ουκρανίας της ακίνητης περιουσίας στην 
πόλη Nemyriv της κρατικής εταιρείας «SOE UKRSPYRT» που δραστηριοποιείται στην παραγωγή 
προϊόντων αλκοόλης σύμφωνα με ρηματική διακοίνωση της Πρεσβείας της Ουκρανίας στην Ελλάδα. 
Οι ενδιαφερόμενοι φορείς και επιχειρήσεις μπορούν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες στον 
ακόλουθο σύνδεσμο: https://bit.ly/2FpkPUu . 
 
Α.Π.: 4221 (30-09-2020)    
Ανακοίνωση από τη Διπλωματική Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης της κατάθεσης στον ΠΟΕ 
τριάντα δύο νέων ειδοποιήσεων από την Αιγυπτιακή πλευρά σχετικά με την εφαρμογή νέων 
προτύπων (standards) για προϊόντα σύμφωνα με το Γραφείο ΟΕΥ Καΐρου. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς 
και επιχειρήσεις μπορούν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΠΟΕ ως εξής:  
α) Για περιπτώσεις TBT (τεχνικών εμποδίων στο εμπόριο): 
http://tbtims.wto.org/en/Notifications/Search και  
β) Για περιπτώσεις SPS (υγειονομικών και φυτοϋγειονομικών συστημάτων διαχείρισης 
πληροφοριών): http://spsims.wto.org/en/Notifications/Search  
Η αποστολή τυχόν σχολίων και παρατηρήσεων στο Γραφείο ΟΕΥ Καΐρου είναι δυνατή μέχρι τις 17 
Οκτωβρίου 2020  (email: ecocom-cairo@mfa.gr). 
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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.: 3717 (01-09-2020) 

Ανακοίνωση για την άρση των περιοριστικών μέτρων εισόδου (αρχής γενομένης από την 1η 
Σεπτεμβρίου 2020)  σε ό,τι αφορά στους ξένους υπηκόους που διαμένουν στην Ιαπωνία, από το 
Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στο Τόκυο. 
 
Α.Π.: 3718 (01-09-2020) 

Ενημερωτικό δελτίο οικονομικών και επιχειρηματικών ειδήσεων για το μήνα Αύγουστο 2020 στον 
Καναδά,  από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στην Οττάβα . 
 
Α.Π.: 3725 (01-09-2020) 

Ενημερωτικό δελτίο οικονομικών και επιχειρηματικών εξελίξεων  για το μήνα Αύγουστο 2020 στην 
Ρουμανία, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στο Βουκουρέστι (αρμόδιο και για 
Μολδαβία) . 
 
Α.Π.: 3729 (01-09-2020)    

Ενημέρωση για τα πορίσματα της έρευνας (Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής της Ισπανίας), όσον 
αφορά στη μείωση της κατανάλωσης στις κυριότερες τουριστικές περιοχές της Ισπανίας με 
σημαντικές επιπτώσεις για την τοπική οικονομία τους μήνες Ιούνιο - Ιούλιο 2020 στην  Ισπανία,  από 
το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στη Μαδρίτη (αρμοδιότητα και για την Ανδόρα). 
Ο σύνδεσμος για την παραπάνω εγκύκλιο είναι ο εξής: 
http://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/71822  
 
 

Α.Π.: 3735 (01-09-2020) 

Ενημερωτικό δελτίο οικονομικών και επιχειρηματικών ειδήσεων (Αύγουστος 2020, τεύχος 1) στην 
Ολλανδία, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στη Χάγη .  
 
Α.Π.: 3738  (02-09-2020) 

Ενημερωτικό δελτίο οικονομικών και επιχειρηματικών ειδήσεων (Αύγουστος 2020, τεύχος 8) στην 
Αίγυπτο, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στο Κάιρο. 
 
Α.Π.: 3751  (02-09-2020) 
Ανάρτηση στη διαδικτυακή πύλη  AGORA των πορισμάτων έρευνας για τη βιομηχανία κρέατος στην 
Ισπανία από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στη Μαδρίτη (αρμοδιότητα και για την 
Ανδόρα). 
Ο σύνδεσμος για την παραπάνω ανάρτηση είναι ο εξής: 
http://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/71819  
 
Α.Π.: 3752 (02-09-2020) 

Ενημερωτικό δελτίο (τεύχος 8ο, 1-31 Αυγούστου 2020) οικονομικών και επιχειρηματικών εξελίξεων 
στο Ισραήλ, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στο Τελ Αβίβ.  
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Α.Π.: 3784 (04-09-2020) 
Ενημερωτικό δελτίο (τεύχος 48, Σεπτέμβριος 2020) - επισκόπηση οικονομικών, εμπορικών και 
επιχειρηματικών ειδήσεων για τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της 
Ελληνικής Πρεσβείας στα Σκόπια . 
Ο σύνδεσμος για το παραπάνω ενημερωτικό δελτίο είναι ο εξής: 
http://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-
xora/infofile/71873.. 

 
Α.Π.: 3786 (04-09-2020) 
Ενημερωτικό δελτίο οικονομικών και επιχειρηματικών εξελίξεων Βελγίου (Αύγουστος 2020), από το 
Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στις Βρυξέλλες . 
 
Α.Π.: 3792 (04-09-2020) 
Ενημερωτικό δελτίο μηνός Αυγούστου 2020 οικονομικών και επιχειρηματικών εξελίξεων για τη 
Μολδαβία από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στο Βουκουρέστι (αρμόδιο και για 
Μολδαβία). 
 
Α.Π.: 3825 (08-09-2020) 
Ενημερωτικό σημείωμα για την πορεία του διμερούς εμπορίου μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας κατά τη 
διάρκεια του Α΄ εξαμήνου 2020, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στο Παρίσι .  
 
Α.Π.: 3862 (09-09-2020) 
Μηνιαίο οικονομικό δελτίο Αύγουστος 2020, επισκόπησης οικονομικών ειδήσεων της Κροατίας,  από 
το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στο Ζάγκρεμπ . 
 
Α.Π.: 3870 (10-09-2020) 
Ανάρτηση στην διαδικτυακή πύλη AGORA σχετικά με τις επιπτώσεις της πανδημίας του 
κορωνοϊού στη βιομηχανία της μόδας της  Ισπανίας, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας 
στη Μαδρίτη (αρμοδιότητα και για την Ανδόρα). 
Ο σύνδεσμος για την παραπάνω ανάρτηση είναι ο εξής: 
http://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-
xora/infofile/71973  
 
Α.Π.: 3929 (15-09-2020) 

Έρευνα για την εισαγωγή και αγορά ελαιόλαδου και την πορεία της Αγρο-Βιομηχανίας στη Σερβία 
(Σεπτέμβριος 2020), από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στο Βελιγράδι. 
 
Α.Π.: 3933 (15-09-2020) 

Ενημερωτική έκθεση -βάσει στοιχείων που δημοσιεύτηκαν από το Γαλλικό Υπουργείο Γεωργίας και 
Τροφίμων - για την πτωτική πορεία της παραγωγής σιτηρών στη Γαλλία κατά τη διάρκεια του έτους 
2020, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στο Παρίσι.  
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Α.Π.: 3934 (15-09-2020) 

Ανάρτηση στη διαδικτυακή πύλη  AGORA των προτάσεων για την τόνωση του κλάδου του τουρισμού 
για το επόμενο εξάμηνο στην Ισπανία, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στη Μαδρίτη 
(αρμοδιότητα και για την Ανδόρα). 
Ο σύνδεσμος για την παραπάνω ανάρτηση είναι ο εξής: 
http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-
xora/infofile/71997 
 
Α.Π.: 3958 (16-09-2020) 

Ενημερωτικό δελτίο (15 Σεπτεμβρίου 2020) για τις εξελίξεις στην αγορά τροφίμων και ποτών στις 
Η.Π.Α – Επιπτώσεις πανδημίας κορωνοϊού, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στη Νέα 
Υόρκη. 
Ο σύνδεσμος για την παραπάνω ανάρτηση είναι ο εξής: 
http://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-
xora/infofile/72010 
 
Α.Π.: 3960 (16-09-2020) 

Εγκαινίαση στο ενημερωτικό δελτίο νέας ενότητας υπό τον τίτλο «Δράσεις εταιρικής κοινωνικής 
ευθύνης επιχειρήσεων ελληνικών συμφερόντων στη Βόρεια Μακεδονία» με στόχο την προβολή του 
κοινωνικού βραχίονα του επιχειρείν και την ανάδειξη της επιχειρηματικότητας ως άρτια 
συνδεδεμένης με το κοινωνικό γίγνεσθαι συνδράμοντας κατά αυτόν τον τρόπο στην επίλυση 
κοινωνικών προβλημάτων στη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της 
Ελληνικής Πρεσβείας στα Σκόπια. 
 
Α.Π.: 3999 (18-09-2020) 

Ενημέρωση για την αύξηση των καθαρών κερδών που σημείωσε ο ισπανικός όμιλος Inditex παρά τις 
αρχικές προκληθείσες εκ του κορωνοϊού απώλειες στην Ισπανία, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της 
Ελληνικής Πρεσβείας στην Μαδρίτη (αρμοδιότητα και για την Ανδόρα). 
Ο σύνδεσμος για την παραπάνω ανάρτηση είναι ο εξής: 
http://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-
xora/infofile/72020 
 
 
Α.Π.: 4023 (21-09-2020) 

Έρευνα αγοράς για το ακτινίδιο  στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας (κωδικός συνδυασμένης 
ονοματολογίας (Compined Nomencature): HS 08.10.5000) όσον αφορά στις πωλήσεις του, στις 
μεθόδους εισόδου και στην παρουσία ελληνικού ακτινιδίου στην κινεζική αγορά, στο μερίδιο αγοράς 
του, καθώς και  στις προωθητικές ενέργειές του, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. του Γενικού Προξενείου της 
Ελλάδος στη Σαγκάη. 
 
 
Α.Π.: 4053 (22-09-2020) 

Ενημερωτικό δελτίο (Ιούλιος – Αύγουστος 2020) οικονομικών και επιχειρηματικών ειδήσεων στην 
Τουρκία,  από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στην Άγκυρα . 
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Α.Π.: 4107 (24-09-2020) 

Ενημερωτικό δελτίο(49ο  Τεύχος – Σεπτέμβριος 2020 (Β΄ έκδοση))επισκόπηση οικονομικών,  
εμπορικών και επιχειρηματικών ειδήσεων στη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, από το Γραφείο 
Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στα Σκόπια. 
Ο σύνδεσμος για την παραπάνω ανάρτηση είναι ο εξής: 
 http://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-
xora/infofile/72096  
  
 
Α.Π.: 4128 (28-09-2020)    
Ενημερωτικό Δελτίο για τις οικονομικές και επιχειρηματικές εξελίξεις στην αγορά τροφίμων και 
ποτών κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού στις Η.Π.Α., από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της 
Ελληνικής Πρεσβείας στη Νέα Υόρκη. 
Ο σύνδεσμος για την παραπάνω ανάρτηση είναι ο εξής: 
http://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/office/830 
 
 
Α.Π.: 4165 (29-09-2020)    
Ανακοίνωση της αριθ. Φ. 213 (2700 ΟΕΥ) /Α.Σ 1787(408)/ 28.09.2020 τροποποίησης θεσμικού 

πλαισίου κρατικών προμηθειών στη Ρωσική Ομοσπονδία μέσω της εισαγωγής ορισμένων 

παραμέτρων αναφορικά με το σύστημα συμβάσεων στις δημόσιες προμήθειες αγαθών καθώς και τα 

λειτουργικά, τεχνικά και ποιοτικά τους χαρακτηριστικά αποσκοπώντας  στην αποτελεσματικότερη 

και αποδοτικότερη κάλυψη των δημοσίων αναγκών στη Ρωσική Ομοσπονδία, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. 

στη Μόσχα. 

Α.Π.: 4201 (30-09-2020)    
Μελέτη του κλάδου παραγωγής του ακτινιδίου(κωδικός συνδυασμένης ονοματολογίας (Combined 
Nomencature) CN 08105000) Μαδρίτη, Σεπτέμβριος 2020) , ζήτησης και εξωτερικού εμπορίου στην 
Ισπανία, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στη Μαδρίτη (αρμοδιότητα και για την 
Ανδόρα). 
Ο σύνδεσμος για την παραπάνω ανάρτηση είναι ο εξής: 
http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-
xora/infofile/72182 
 
Α.Π.: 4205 (30-09-2020)    
Έρευνα αγοράς για τον κλάδο των φρούτων και λαχανικών (κωδικοί Συνδυασμένης Ονοματολογίας 
(Combined Nomencature) : CN2[07], CN2[08], Μαδρίτη, Σεπτέμβριος 2020) στην Ισπανία από το 
Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στη Μαδρίτη (αρμοδιότητα και για την Ανδόρα). 
Ο σύνδεσμος για την παραπάνω ανάρτηση είναι ο εξής: 
https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/72181 
 
Α.Π.: 4226 (30-09-2020) 

Δελτίο οικονομικών και επιχειρηματικών εξελίξεων για το μήνα Σεπτέμβριο 2020 στη Μολδαβία και 
στη Ρουμανία, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στο Βουκουρέστι (αρμόδιο και για 
Μολδαβία). 
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