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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 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?categoryid=24656&context=102  
 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 

Α.Π.: 3739 (02-10-2020) 
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς ενημερώνει τα μέλη του για τη σύναψη 
συνεργασίας ανάμεσα στην Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Enterprise 
Greece και την eBay 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- την 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. 
 
Α.Π.: 3796 (04-10-2020) 
Πρόσκληση συμμετοχής προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στο επενδυτικό πρόγραμμα “Hualing 
Free Industrial Zone” από τον όμιλο Hualing Group που δραστηριοποιείται στους τομείς της αγοράς 
ακινήτων και της βιομηχανίας. Το επενδυτικό πρόγραμμα που υποστηρίζεται από την κυβέρνηση της 
Γεωργίας μέσω της υπηρεσίας “Enterprise Georgia’’  θα λάβει χώρα στην πόλη Κουταΐσι της Γεωργίας 
και οι συμμετέχουσες εταιρείες απαλλάσσονται 100% από εταιρικούς φόρους, ενώ προβλέπεται και 
η γρήγορη και απλή εγγραφή τους χωρίς την απαραίτητη φυσική παρουσία των διευθυντών τους. 
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).  
 
Α.Π.: 3801 (07-10-2020) 
Ζήτηση για εισαγωγή από την Ελλάδα τυποποιημένου φυτικού επιδορπίου από την εμιρατινή 
εταιρεία «The Stationer», η οποία δραστηριοποιείται στο εμπόριο τροφίμων-ποτών από το Γραφείο 
Ο.Ε.Υ. Ντουμπάι της ελληνικής Πρεσβείας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Τυχόν ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να αποστείλουν απευθείας στην εταιρεία καταλόγους και προφίλ της εταιρείας τους στην 
αγγλική γλώσσα στο κάτωθι e-mail : info@thestationergroup.com . 
Ο σύνδεσμος για την παραπάνω πρόσκληση είναι ο εξής: 
http://agora.mfa.gr/applications/application/7892  
 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ  Πειραιάς, 18 Νοεμβρίου 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.: 3912 (14-10-2020) 
Ζήτηση για εισαγωγή ελληνικού ελαιολάδου και οίνων από εισαγωγικές εταιρίες τροφίμων χονδρικής και 

αλυσίδες σούπερ μάρκετ στο Καζακστάν, σύμφωνα με τους αποστελλόμενους εκ της Πρεσβείας της 

Ελλάδος στη Νουρ Σουλτάν καταλόγους.  

 
Α.Π.: 4543 (20-10-2020)    
Ενδιαφέρον συνεργασίας από την κρατική διαστημική υπηρεσία Ουκρανίας με ελληνικούς φορείς 
στον τομέα της τεχνολογίας του διαστήματος. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να αναζητήσουν 
περισσότερες πληροφορίες στις ιστοσελίδες της κρατικής διαστημικής υπηρεσίας της Ουκρανίας  : 
https://www.nkau.gov.ua/en/ και www.yuzhnoye.com και στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας : 
space@yuzhnoye.com , +380 562 34 23 19,  Fax: +380 562 34 03 83. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.: 4355 (08-10-2020) 
Διεθνής Έκθεση Τροφίμων και Τεχνολογίας  
International Food and Technology Expo (INFTEXPO 2021) 
Τόπος Διεξαγωγής  : Εκθεσιακός χώρος Amman International Motor Show Halls – 

Αμμάν - Ιορδανία    
Περίοδος Διεξαγωγής : 01 Ιουλίου - 04 Ιουλίου  2021 
Πληροφορίες  : Πρεσβεία της Ελλάδας στο Αμμάν 
Τηλέφωνα   : +962 777 372 414, +962-06-551 60 17, +962-06-551 60 18 
E - Mail   : project.manager@pulsejo.net  &  info@pulsejo.net  
Web-site   : www.pulsejo.net  
 

Α.Π.: 4360 (08-10-2020) 
ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2021 

Τόπος Διεξαγωγής  : Εκθεσιακό Κέντρο « Metropolitan Expo», Αθήνα  
Περίοδος Διεξαγωγής : 15 Οκτωβρίου - 17 Οκτωβρίου  2021 
Πληροφορίες  : T- EXPO ΑΕ. & ROTA AE 
Τηλέφωνα   : 211 180 1801 
Φάξ    : 211 180 1810 
E - Mail   : info@texpo.gr 
Web-site   : https://buildexpogreece.com/    
Ματαίωση της διοργάνωσης της έκθεσης ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2020, η οποία επρόκειτο να 
πραγματοποιηθεί 16-18 Οκτωβρίου 2020 στο εκθεσιακό κέντρο METROPOLITAN EXPO. 
 
Α.Π.: 4373 (09-10-2020) 
Tο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς ενημερώνει ότι, το Ελληνογερμανικό Εμπορικό 
και Βιομηχανικό Επιμελητήριο διοργανώνει Επιχειρηματική αποστολή και B2B συναντήσεις με 
επιχειρήσεις από Γερμανία και από άλλες χώρες στο Διεθνές Σαλόνι Αυτοκινήτου και Ηλεκτροκίνησης 
το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 07- 12.09.2021 στο Μόναχο. 
Πληροφορίες στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και 
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου : 210 64 19 037 & 2310 32 77 33 και στις ιστοσελίδες www.german-
fairs.gr  και www.iaa.de .  
Καταληκτική προθεσμία υποβολής δηλώσεων ενδιαφέροντος είναι η 15η  Δεκεμβρίου 2020 με την 
αποστολή στο e-mail y.patsiavos@ahk.com.gr της συμπληρωμένης αίτησης.  
 
Α.Π.: 4447 (14-10-2020) 

Διεθνές Φεστιβάλ προϊόντων αποσταγματοποιΐας 2020 

7th Rakia and Spirits Fest 2020 
Τόπος Διεξαγωγής  : Σόφια - Βουλγαρία    
Περίοδος Διεξαγωγής : 5 Δεκεμβρίου - 6 Δεκεμβρίου  2020 
Πληροφορίες  : Expo Team Ltd 
Τηλέφωνα   : +359 887363132 & +0888/373096 
E - Mail   : expoteamltd@gmail.co & expoteam@expoteam.org  
Web-site   : http://balkanrakiafest.com/en/home-2/#where  

www.pcci.gr
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Α.Π.: 4484 (15-10-2020) 

38η Διεθνής Έκθεσης Χαρτούμ 

Khartoum International Exhibition 38th session  
Τόπος Διεξαγωγής  : Χαρτούμ - Σουδάν     
Περίοδος Διεξαγωγής : 21 Ιανουαρίου -28 Ιανουαρίου 2021 
Πληροφορίες  : Πρεσβεία της Δημοκρατίας του Σουδάν στην Αθήνα 
E - Mail   : ifk.mrkm@sudanfreezone.com 
Web-site   : www.khartoumexpo.com & www.sudanfreezone.com   
 

Η έκθεση διοργανώνεται ετησίως από τη σουδανέζικη εταιρεία “Sudanese Free Zones & Markets 
Company Ltd.” και στοχεύει στην προώθηση των διεθνών σχέσεων του Σουδάν σε τομείς 
επενδύσεων, βιομηχανίας, αγροτικής παραγωγής, εμπορίου και υπηρεσιών.  
 
Α.Π.: 4579 (22-10-2020) 

Power2drive2021 International Exhibition for Charging Infrastructure and E-Mobility 
Τόπος Διεξαγωγής  : Εκθεσιακό Κέντρο Μονάχου, Μόναχο - Γερμανία    
Περίοδος Διεξαγωγής : 09  Ιουνίου – 11 Ιουνίου 2021 
Πληροφορίες  : Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο 
Τηλέφωνα   : +49 7231 58598-195 & 49 7231 58598-299 
E - Mail   : wenske@solarpromotion.com & merz@solarpromotion.com 
Web-site   : https://www.powertodrive.de/en/home 
 
Α.Π.: 4648 (26-10-2020) 
9ο Αραβo-Ελληνικό Οικονομικό Φόρουμ 2020 
Τόπος Διεξαγωγής  : Διαδικτυακή δράση  
Περίοδος Διεξαγωγής : 1 Δεκεμβρίου- 2 Δεκεμβρίου 2020  
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  
Το Φόρουμ θα επικεντρωθεί σε τομείς σημαντικούς για την Ελλάδα και τον αραβικό κόσμο, όπως 
οικονομία και ανάπτυξη, ναυτιλία και λιμενική βιομηχανία, επενδύσεις στην αγορά ακινήτων, 
κατασκευές και υποδομές, ψηφιοποίηση, κλάδος τροφίμων και φαρμακοβιομηχανία.   
 
Α.Π.: 4713 (29-10-2020) 
Έκθεση αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής και μηχανημάτων 
«IBA CONNECTING EXPERTS» 
Τόπος Διεξαγωγής  : Διαδικτυακή δράση  
Περίοδος Διεξαγωγής : 01 Φεβρουαρίου – 03 Φεβρουαρίου 2021 
Πληροφορίες  : Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο 
Τηλέφωνα   :  +49 30 26479047 
E - Mail   : kabashi@ghm.de & team@marktplatz.iba.de  
Web-site   : https://connecting.iba.de/de/  
Η IBA στο Μόναχο, θα σας γνωρίσει διαδικτυακά, στις 01 – 03.02.2021, τον προάγγελο της ΙΒΑ, δια 
φυσικής παρουσίας πλέον, που θα λάβει χώρα στις 24 – 28.10.2021. 
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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.: 4266 (02-10-2020)    
Εκτελεστικές αποφάσεις 2020/1316 και 2020/1330 της Επιτροπής της Ε.Ε., για την τροποποίηση 
των παραρτημάτων 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.: 4304 (06-10-2020)    
Ανακοίνωση του Υπουργείου Διεθνούς Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου (DIT)  για τη συνέχιση των 
επιλεγμένων μέτρων διασφάλισης που εφαρμόζονται στις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων χάλυβα 
και μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση, υιοθετώντας κατ’ αυτόν τον 
τρόπο μια μεταβατική πολιτική εμπορικής άμυνας με την εφαρμογή δασμολογικών ποσοστώσεων 
από 1/1/2021 έως 30/6/2021. 
Ο σύνδεσμος για την παραπάνω ανακοίνωση είναι ο εξής :  
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file
/923046/steel-safeguards-notice-determination-202006.pdf  
 
Α.Π.: 4306 (06-10-2020)    
Από την 1η Ιανουαρίου 2021, οι εισαγωγές προϊόντων στη Μεγάλη Βρετανία προέλευσης Ε.Ε., στα οποία 

επιβάλλονται ειδικοί φόροι κατανάλωσης, θα αντιμετωπίζονται όπως οι εισαγωγές από τις υπόλοιπες χώρες 

του κόσμου. 

Ενδέχεται να υπάρχουν διαφορετικοί κανόνες σχετικά με τις εν λόγω μεταφορές εμπορευμάτων προς τη 

Βόρεια Ιρλανδία μετά τη  λήξη της μεταβατικής περιόδου. Σε μια τέτοια περίπτωση θα υπάρξουν νεότερες 

ανακοινώσεις. 

Ο σύνδεσμος για την παραπάνω ανακοίνωση είναι ο εξής : 

http://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE

%20%CF%83%CF%84%CE%B7%20%CE%9C%CE%92%20%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8A%CF

%8C%CE%BD%CF%84%CF%89%CE%BD%20%CE%BC%CE%B5%20%CE%B5%CF%86%CE%BA%2

02%20gb.pdf 

 
Α.Π.: 4307 (06-10-2020)    
Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου επισημαίνει την υποχρέωση των 

Βρετανών εισαγωγέων και εξαγωγέων να εξασφαλίζουν ειδική άδεια πριν τη διεξαγωγή εμπορίου 

ελεγχόμενων φαρμάκων και πρόδρομων χημικών ουσιών 
Ο σύνδεσμος για την παραπάνω ανακοίνωση είναι ο εξής:                                                    
http://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/infofile/72275  
 
Α.Π.: 4311 (06-10-2020)    
Νέα εγκύκλιος του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) για την ενιαία και 
ομοιόμορφη αντιμετώπιση των θεμάτων, που αφορούν στους όρους απαλλαγής από Φ.Π.Α. και Ε.Φ.Κ. 
κατά τον εφοδιασμό αεροσκαφών με καύσιμα. 
 

www.pcci.gr
mailto:evep@pcci.gr
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL4266_2020_F29189.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL4304_2020_F26415.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/923046/steel-safeguards-notice-determination-202006.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/923046/steel-safeguards-notice-determination-202006.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL4306_2020_F31000.pdf
http://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE%20%CF%83%CF%84%CE%B7%20%CE%9C%CE%92%20%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8A%CF%8C%CE%BD%CF%84%CF%89%CE%BD%20%CE%BC%CE%B5%20%CE%B5%CF%86%CE%BA%202%20gb.pdf
http://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE%20%CF%83%CF%84%CE%B7%20%CE%9C%CE%92%20%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8A%CF%8C%CE%BD%CF%84%CF%89%CE%BD%20%CE%BC%CE%B5%20%CE%B5%CF%86%CE%BA%202%20gb.pdf
http://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE%20%CF%83%CF%84%CE%B7%20%CE%9C%CE%92%20%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8A%CF%8C%CE%BD%CF%84%CF%89%CE%BD%20%CE%BC%CE%B5%20%CE%B5%CF%86%CE%BA%202%20gb.pdf
http://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE%20%CF%83%CF%84%CE%B7%20%CE%9C%CE%92%20%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8A%CF%8C%CE%BD%CF%84%CF%89%CE%BD%20%CE%BC%CE%B5%20%CE%B5%CF%86%CE%BA%202%20gb.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL4307_2020_F1171.pdf
http://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/infofile/72275
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL4311_2020_F27091.pdf
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Α.Π.: 4425 (13-10-2020)    
Εκτελεστική απόφαση 2020/1402 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.: 4426 (13-10-2020)    
Εκτελεστική απόφαση 2020/1391 της Επιτροπής της Ε.Ε., για προσωρινά µέτρα προστασίας σχετικά 
µε την αφρικανική πανώλη των χοίρων στη Γερμανία. Η Γερμανία διασφαλίζει ότι η μολυσμένη 
περιοχή που οριοθέτησε, στην οποία εφαρμόζονται τα µέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 15 της 
Οδηγίας 2002/60/ΕΚ, περιλαμβάνει τουλάχιστον τις περιοχές που παρατίθενται στο παράρτημά της 
παρούσας, η οποία εφαρμόζεται έως 30/11/2020. 
Ο σύνδεσμος για την παραπάνω απόφαση είναι ο εξής: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1391&rid=1 
 
Α.Π.: 4456 (14-10-2020)    
Νέα, υπ’ αριθμ. 1959/12.10.2020,  ανακοίνωση  για την προθεσμία συμμόρφωσης (1.1.2021) στις 
προδιαγραφές σήμανσης των αγροδιατροφικών προϊόντων από  παραγωγούς με ετήσιες πωλήσεις 
κάτω των $ 10 εκ. στις Η.Π.Α., από το Γραφείο ΟΕΥ στην Ουάσιγκτον.  
Έναρξη περιόδου ανανέωσης της υποχρεωτικής εγγραφής ξένων και ελληνικών εταιρειών 
διακίνησης τροφίμων στις ΗΠΑ σε Μητρώο της Υπηρεσίας FDA(“Registration of Food Facilities”), 
καθώς και απόκτησης Μοναδικού Αναγνωριστικού Εταιρείας (Unique Facility Identifiers / UFIs), για 
την ανανέωση της εγγραφής τους στην Υπηρεσία FDA. 
Ο σύνδεσμος για την παραπάνω ανακοίνωση είναι ο εξής :  
https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/72251  
 
Α.Π.: 4552 (21-10-2020)    
Παροχή οδηγιών για τη λειτουργία «Αίτησης Βεβαίωσης Τελωνειακού Χαρακτήρα Εμπορευμάτων 
Προσωρινής Εναπόθεσης (Β.Τ.Χ.Π.Ε.)» του υποσυστήματος δηλωτικών από τη Γενική Διεύθυνση 
Τελωνείων & ΕΔ.Φ.Κ., Διεύθυνση Τελωνειακών Διαδικασιών, Τμήμα Α΄, της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.). 
 
Α.Π.: 4670 (26-10-2020)    
Ενημέρωση από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, προς τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς 
φορείς ότι, ο κατάλογος των αιτημάτων για δασμολογικές ποσοστώσεις/αναστολές που θα ισχύσουν 
από 1.7.2021 είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα της Ευρ. Επιτροπής στον ακόλουθο σύνδεσμο : 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/susp/susp_home.jsp?Lang=el  
Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί ή οι επαγγελματικές ενώσεις τους, καλούνται, αφού ενημερωθούν από 
τον παραπάνω σύνδεσμο σχετικά με τυχόν προϊόντα ενδιαφέροντός τους και εφόσον επιθυμούν να 
υποβάλλουν ένσταση για κάποιο αίτημα, να επικοινωνήσουν α) με το Υπουργείο Ανάπτυξης και β) με 
την αρμόδια υπηρεσία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων(Α.Α.Δ.Ε.) το αργότερο μέχρι τις 
16 Δεκεμβρίου 2020, ώστε οι αντιρρήσεις τους να διαβιβαστούν έγκαιρα στην αρμόδια Επιτροπή 
Δασμολογικής Οικονομίας (Economist Tarif Questions Group) της Ε. Επιτροπής. 
 

www.pcci.gr
mailto:evep@pcci.gr
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL4425_2020_F2788.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL4426_2020_F13912.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL4456_2020_F16339.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/72251
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL4552_2020_F9888.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL4670_2020_F14013.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/susp/susp_home.jsp?Lang=el
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Α.Π.: 4724 (29-10-2020) 
Στο πλαίσιο της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διαδικασία 
αναθεώρησης της κοινής εμπορικής και επενδυτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρόκειται 
να πραγματοποιηθεί εκδήλωση κοινωνικού διαλόγου (Civil Society Dialogue)  με τον Αντιπρόεδρο της 
Ευρ. Επιτροπής και νυν Επίτροπο Εμπορίου της Ε.Ε. κ. Valdis Dombrovskis, στις 13 Νοεμβρίου 2020, 
μέσω τηλεδιάσκεψης.   
Η διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης είναι ακόμη ενεργή, με λήξη προθεσμίας στις 15 Νοεμβρίου 
2020.  
Τα επεξηγηματικά σημειώματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι διαθέσιμα στον κάτωθι σύνδεσμο: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1590732521013&uri=COM:2020:456:FIN  
 

www.pcci.gr
mailto:evep@pcci.gr
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL4724_2020_F2513.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1590732521013&uri=COM:2020:456:FIN
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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.: 4246  (01-10-2020) 
Οικονομικό δελτίο Σεπτεμβρίου 2020 (τεύχος 9), ενημέρωσης περί των οικονομικών και 
επιχειρηματικών εξελίξεων της Αιγύπτου,  από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στο Κάιρο.  
Ο σύνδεσμος για το παραπάνω δελτίο είναι ο εξής: 
http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-
xora/infofile/72211  
 
Α.Π.: 4253 (02-10-2020) 
Οικονομικό δελτίο Αυγούστου-Σεπτεμβρίου 2020, πληροφόρησης επί των οικονομικών και 
επιχειρηματικών ειδήσεων της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης,  από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας 
στο Σεράγεβο. 
 
Α.Π.: 4255  (02-10-2020) 
Οικονομικό δελτίο Σεπτεμβρίου 2020, ενημέρωσης περί των οικονομικών και επιχειρηματικών 
ειδήσεων του Καναδά,  από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στην Οττάβα.  
Ο σύνδεσμος για το παραπάνω δελτίο είναι ο εξής: 
http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-
xora/office/844  
 
Α.Π.: 4256  (02-10-2020) 
Οικονομικό δελτίο Σεπτεμβρίου 2020 (τεύχος 8), ενημέρωσης περί των οικονομικών και 
επιχειρηματικών ειδήσεων του Ισραήλ,  από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στο Τελ 
Αβίβ. Ο σύνδεσμος για το παραπάνω δελτίο είναι ο εξής: 
http://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/infofile/72219  
 
Α.Π.: 4257  (02-10-2020) 
Οικονομικό δελτίο Σεπτεμβρίου 2020, ενημέρωσης περί των οικονομικών και επιχειρηματικών 
εξελίξεων της Ισπανίας,  από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στη Μαδρίτη (αρμοδιότητα 
και για Ανδόρα). 
Ο σύνδεσμος για το παραπάνω δελτίο είναι ο εξής: 
http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-
xora/infofile/72217  
 
Α.Π.: 4280 (05-10-2020)    
Οικονομικό δελτίο ενημέρωσης περί των οικονομικών και επιχειρηματικών εξελίξεων στην αγορά 
τροφίμων και ποτών, καθώς και περί των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού στις Η.Π.Α από 
το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στην Νέα Υόρκη. 
Ο σύνδεσμος για το παραπάνω δελτίο είναι ο εξής: 
http://agora.mfa.gr/infofiles-menu/office/830 
 

www.pcci.gr
mailto:evep@pcci.gr
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL4246_2020_F5533.pdf
http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/72211
http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/72211
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL4253_2020_F5575.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL4255_2020_F11393.pdf
http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/office/844
http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/office/844
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL4256_2020_F30680.pdf
http://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/infofile/72219
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL4257_2020_F29022.pdf
http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/72217
http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/72217
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL4280_2020_F29117.pdf
http://agora.mfa.gr/infofiles-menu/office/830
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Α.Π.: 4326 (07-10-2020) 
Οικονομικό δελτίο Σεπτεμβρίου 2020, επισκόπησης οικονομικών και επιχειρηματικών ειδήσεων του 
Βελγίου,  από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στις Βρυξέλλες. 
 
Α.Π.: 4346 (08-10-2020)    
Οικονομικό δελτίο Αυγούστου – Σεπτεμβρίου 2020, επισκόπησης οικονομικών και επιχειρηματικών 
ειδήσεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας,  από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στη Μόσχα. 
Ο σύνδεσμος για το παραπάνω δελτίο είναι ο εξής: 
http://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-
xora/infofile/72296  
 
Α.Π.: 4364 (09-10-2020)    
Ενημέρωση κατάργησης για τα έτη 2020-2021  του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού «Ιmserso»  
για άτομα άνω των 65 ετών, εξαιτίας των προκληθέντων, εκ της πανδημίας του κορωνοϊού, κινδύνων 
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/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-
xora/infofile/72308  
 
Α.Π.: 4374 (09-10-2020)    
Οικονομικό δελτίο Σεπτεμβρίου 2020, ενημέρωσης περί των οικονομικών και επιχειρηματικών 
ειδήσεων της Τουρκίας,  από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στην Άγκυρα. 
Ο σύνδεσμος για το παραπάνω δελτίο είναι ο εξής: 
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/infofile/72326  
 
Α.Π.: 4391 (12-10-2020)    
Οικονομικό δελτίο Σεπτεμβρίου 2020 (τεύχος 12), ενημέρωσης περί των οικονομικών και 
επιχειρηματικών ειδήσεων της Ολλανδίας,  από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στην 
Χάγη. 
Ο σύνδεσμος για το παραπάνω δελτίο είναι ο εξής: 
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-
xora/infofile/72328  
 
Α.Π.: 4404 (12-10-2020)    
Οικονομικό δελτίο Οκτωβρίου 2020 (τεύχος 50), επισκόπησης οικονομικών, εμπορικών και 
επιχειρηματικών ειδήσεων της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας,  από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της 
Ελληνικής Πρεσβείας στα Σκόπια. 
Ο σύνδεσμος για το παραπάνω δελτίο είναι ο εξής: 
http://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-
xora/infofile/72329. 
 

www.pcci.gr
mailto:evep@pcci.gr
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL4326_2020_F12682.pdf
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Α.Π.: 4468 (15-10-2020)    
Έρευνα στον τομέα των αερομεταφορών στην Ισπανία σύμφωνα με την οποία σημειώθηκε ετήσια 
πτώση 75% στην κίνηση στα ισπανικά αεροδρόμια κατά τη διάρκεια του γ΄ τριμήνου του έτους 2020 
βάσει των τελευταίων στοιχείων της Δημόσιας Εταιρείας Διαχείρισης Αεροδρομίων Aena, από το  
Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στη Μαδρίτη (αρμοδιότητα και για την Ανδόρα). 
Ο σύνδεσμος για την παραπάνω έρευνα είναι ο εξής: 
http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-
xora/infofile/72396 
 
Α.Π.: 4497 (19-10-2020)    
Οικονομικό δελτίο Οκτωβρίου 2020 (τεύχος 34), ενημέρωσης περί των οικονομικών και 
επιχειρηματικών εξελίξεων στην αγορά τροφίμων και ποτών των Η.Π.Α και των επιπτώσεων της 
πανδημίας του κορωνοϊού στην εν λόγω αγορά,  από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στην 
Νέα Υόρκη. 
Ο σύνδεσμος για το παραπάνω δελτίο είναι ο εξής: 
http://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-anaxora/infofile/72421  
 
Α.Π.: 4503 (19-10-2020)    
Οικονομικό δελτίο Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2020 (τεύχος 3), ενημέρωσης περί των οικονομικών και 
επιχειρηματικών εξελίξεων στην Πολωνία,  από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στην 
Βαρσοβία.  
 
Α.Π.: 4506 (19-10-2020) 
Απολογιστικό δελτίο τύπου για το 6ο  διαδικτυακό σεμινάριο «Doing Business with the Arab World» 
Ιράκ (Βαγδάτη & Κουρδιστάν) - Παλαιστίνη - Συρία που διοργάνωσε το Αραβο-Ελληνικό 
Επιμελητήριο την 14η Οκτωβρίου με τη συμμετοχή περισσότερων από 50 ελληνικών εταιρειών. Στο 
σεμινάριο παρουσιάστηκαν  όλοι οι τομείς στους οποίους μπορούν να συμμετάσχουν Έλληνες 
επιχειρηματίες και επενδυτές για αύξηση της επιχειρηματικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και 
Παλαιστίνης, Ιράκ και Συρίας και δόθηκε έμφαση στις προσφερόμενες επενδυτικές ευκαιρίες για τους 
Έλληνες ενδιαφερομένους. 
 
Α.Π.: 4498 (19-10-2020) 
Απολογιστικό Δελτίο τύπου για την ετήσια έκθεση ILMAC που πραγματοποιήθηκε στη Λωζάνη στις 
7-8 Οκτωβρίου 2020 με αντικείμενο τις βιομηχανικές εφαρμογές στην τεχνολογία διεργασιών και 
εργαστηρίων. Η έκθεση μαζί με το συνεδριακό μέρος της με workshops πραγματοποιήθηκε υπό 
καθεστώς αυστηρών υγειονομικών μέτρων προφύλαξης και είχε 115 εκθέτες, ενώ δεν υπήρχε 
ελληνική συμμετοχή. Η ILMAC θα λάβει χώρα στις 21-23 Σεπτεμβρίου 2021 στην Βασιλεία 
(https://www.ilmac.ch/en-US/basel/uebersicht.aspx ). 
 
Φωτογραφικό υλικό από την έκθεση έχει αναρτηθεί στον ακόλουθο σύνδεσμο : 
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/infofile/72416 
 
Α.Π.: 4500 (19-10-2020)    
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο ενημερώνει τα μέλη του πως το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της 
Ελληνικής Πρεσβείας στα Σκόπια διοργανώνει  «Εβδομάδα Ελληνικής γεύσης», από 24 Οκτωβρίου 
έως 1 Νοεμβρίου 2020,  στην αγορά της Βόρειας Μακεδονίας. 
Περισσότερες πληροφορίες για την εν λόγω έκθεση θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: 
 https://www.youtube.com/watch?v=p3flL3Qtcwg  

www.pcci.gr
mailto:evep@pcci.gr
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL4468_2020_F28319.pdf
http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/72396
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Α.Π.: 4507 (19-10-2020)    
Απολογιστικό Δελτίο τύπου για τη διαδικτυακή συζήτηση με θέμα: «O προστατευτισμός στο διεθνές 
εμπόριο στη μετά COVID-19 εποχή» που διοργανώθηκε από την Enterprise Greece στις 16 
Οκτώβριου 2020 στην Αθήνα. Στόχος της εκδήλωσης ήταν η διερεύνηση και η αποτύπωση των 
αναδυόμενων τάσεων προστατευτισμού στο διεθνές εμπόριο, ως απόρροια της πανδημίας του 
κορωνοϊού. Εκφράστηκε η επιδίωξη να παραμείνει ανεμπόδιστη η λειτουργία των εφοδιαστικών 
αλυσίδων, να διατηρηθεί η στρατηγική της ανοιχτής οικονομίας και να δοθεί έμφαση στην τόνωση 
των εξαγωγών.  
 
Α.Π.: 4545 (20-10-2020)    
Ενημέρωση περί αναβολής της διεθνούς έκθεσης τουρισμού Fitur, η οποία επρόκειτο να 
πραγματοποιηθεί στη Μαδρίτη μεταξύ 20 και 24 Ιανουαρίου 2021. Ωστόσο εξαιτίας της κρίσιμης 
κατάστασης της πανδημίας του κορωνοϊού στην Ισπανία αναβλήθηκε η 41η  διοργάνωση για το 
διάστημα μεταξύ 19 και 23 Μαΐου 2021,  όπως γνωστοποιεί το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής 
Πρεσβείας στην Μαδρίτη. 
Ο σύνδεσμος για την παραπάνω ανακοίνωση είναι ο εξής: 
http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-
xora/infofile/72434 
 
Α.Π.: 4572 (21-10-2020)    
Έρευνα για τη γαλλική αγορά συμπληρωμάτων διατροφής που εκπόνησε το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της 
Ελληνικής Πρεσβείας στο Παρίσι. Η έρευνα περιλαμβάνει στοιχεία για την εγχώρια παραγωγή και τον 
κύκλο εργασιών της γαλλικής αγοράς, τις εξαγωγές συμπληρωμάτων διατροφής από τη Γαλλία, την 
κατανάλωση, τις εισαγωγές που πραγματοποιεί η χώρα, τα δίκτυα διανομής συμπληρωμάτων 
διατροφής, καθώς και πληροφορίες σχετικά με το ρυθμιστικό πλαίσιο σε ευρωπαϊκό και εθνικό 
επίπεδο. 
Ο σύνδεσμος για την παραπάνω έρευνα είναι ο εξής: 
http://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/infofile/72456  
 
Α.Π.: 4574 (22-10-2020)    
Ενημέρωση ανάρτησης για το βαθμό εμπιστοσύνης στις Ισπανικές εταιρίες και τους επενδυτικούς 
ρυθμούς σε αυτές από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στην Μαδρίτη (αρμοδιότητα και 
για Ανδόρα). 
Ο σύνδεσμος για την παραπάνω ανάρτηση είναι ο εξής: 
http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-
xora/infofile/72438  
 
Α.Π.: 4583 (22-10-2020)    
Ενημέρωση σχετικά με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του ισχυρού Ισπανικού ομίλου El Corte 
Inglés στην Ισπανία για το μήνα Οκτώβριο 2020, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στη 
Μαδρίτη (αρμοδιότητα και για Ανδόρα). 
Ο σύνδεσμος για την παραπάνω ανάρτηση είναι ο εξής: 
http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-
xora/infofile/72452 
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Α.Π.: 4628 (23-10-2020)    
Ενημέρωση εκ νέου αναβολής της έκθεσης  InnoTrans 2021. Η έκθεση θα λάβει χώρα από τις 20 έως 
τις 23 Σεπτεμβρίου 2022. Τα ήδη επιβεβαιωμένα περίπτερα των εκθετών και οι τιμές συνεχίζουν να 
ισχύουν. Ωστόσο, οι εκθέτες έχουν τη δυνατότητα να ακυρώσουν τη συμμετοχή τους χωρίς κάποια 
χρέωση μέχρι τις 30 Noεμβρίου 2020. Για περισσότερες πληροφορίες συνίσταται η επίσκεψη στην 
ακόλουθη ιστοσελίδα.  
Ο σύνδεσμος για την παραπάνω ενημέρωση είναι ο εξής: 
www.innotrans.de/AtAGlance/CurrentInformation 
 
Α.Π.: 4646 (26-10-2020)    
Ενημερωτικό δελτίο Οκτωβρίου 2020, περί των εξελίξεων στην αμερικάνικη αγορά τροφίμων και 
ποτών και περί των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού στις Η.Π.Α από το Γραφείου Ο.Ε.Υ 
Νέας Υόρκης. 
Ο σύνδεσμος για την παραπάνω ενημέρωση είναι ο εξής: 
http://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-
xora/infofile/72485  
 
Α.Π.: 4711 (29-10-2020)    
Αναβολή για το έτος 2022 της τουριστικής έκθεσης “FESPO Zürich“, η οποία επρόκειτο να λάβει χώρα 
από τις 14 Ιανουαρίου έως 17 Ιανουαρίου 2021 στην Ελβετία, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. 
Ως νέα ημερομηνία διεξαγωγής της έκθεσης ορίστηκε το διάστημα 27-30 Ιανουαρίου 2022 σύμφωνα 
με πληροφορίες του Γραφείου Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στη Βέρνη.  
 
Α.Π.: 4712 (29-10-2020)    
Ενημέρωση περί της εθνικής στρατηγικής για την ανάπτυξη του τομέα του υδρογόνου στη Γαλλία, η 
οποία παρουσιάστηκε επίσημα στις 8 Σεπτεμβρίου στοχεύει στην επιτάχυνση της οικολογικής 
μετάβασης και στη δημιουργία ενός νέου εξειδικευμένου βιομηχανικού τομέα στη Γαλλία. Στο 
πλαίσιο της στρατηγικής αυτής, το Υπουργείο Οικολογικής Μετάβασης ανακοίνωσε δύο προσκλήσεις 
έργων, οι οποίες αποτελούν ουσιαστικά το πρώτο στάδιο υλοποίησης της εν λόγω στρατηγικής, 
σύμφωνα με πληροφορίες από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στο Παρίσι.  
 
Α.Π.: 4727 (29-10-2020)    
Ενημερωτικό δελτίο(Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 2020, τεύχος Νο5)οικονομικών και επιχειρηματικών 
εξελίξεων της Ουγγαρίας,  από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στη Βουδαπέστη.  
 
Α.Π.: 4731 (29-10-2020)    
Ακύρωση της Έκθεσης για Ιδέες, Εφευρέσεις και Νέα Προϊόντα iENA 2020 εξαιτίας των μέτρων που 
λήφθηκαν από την πόλη της Νυρεμβέργης για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού. Η 
νέα ημερομηνία που ανακοινώθηκε για τη διεξαγωγή της έκθεσης είναι 4-7 Νοεμβρίου 2021. 
 Για περισσότερες πληροφορίες και για τη συμμετοχή στην iENA 2020, κάθε ενδιαφερόμενη 
επιχείρηση μπορεί να ανατρέξει στην ιστοσελίδα της έκθεσης www.iena.de ή να επικοινωνήσει στο 
τηλέφωνο : 210 6419021 και στο E-Mail: s.theofanidou@ahk.com.gr. 
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