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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 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.: 4955 (13-11-2020) 

O Εθνικός Οργανισμός Εμπορίου Ουγγαρίας (HEPA – Hungarian Export Promotion Agency) 
παρουσιάζει oυγγρικές εταιρείες που στοχεύουν στην ανάπτυξη εμπορικής συνεργασίας με 
αντίστοιχες ελληνικές, προσφέρουν νέα και αποτελεσματικά προϊόντα αντιμετώπισης του κορωνοϊού 
COVID-19  :  

• Έξυπνες λύσεις και προϊόντα υγιεινής και προστασίας 
• Ιατρικός και εργαστηριακός εξοπλισμός 
• Ενίσχυση του ανοσοποιητικού και πρόληψη 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με όλες τις ουγγρικές εταιρείες και τα προϊόντα τους, οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα : www.hepaoffice.gr   
 
Α.Π.: 5111 (23-11-2020) 
Η ελβετική εταιρεία «Manroof GmbH» η οποία παράγει υφάσματα, ενδύματα και διαφημιστικά 
αντικείμενα σύμφωνα με το σχέδιο επιλογής του πελάτη και πάντοτε υπό «δίκαιες συνθήκες εργασίας», 
ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με ελληνική βιοτεχνία ή εργαστήριο ραπτικής, που θα μπορούσε να 
ράβει τσάντες ή σάκους από βαμβάκι ή πολυεστέρα. Απαραίτητη προϋπόθεση η τήρηση «δίκαιων 
συνθηκών εργασίας». Η εταιρεία είναι μέλος της “Fair Wear Foundation“ (FWF, 
https://www.fairwear.org/). Στοιχεία επικοινωνίας:  
MANROOF GmbH  
Mr. Jacques von Mandach, Owner & Director  
Mattengasse 7  
8005 Zürich, Switzerland  
Tel: +41 (0) 44 274 15 00  
Email: jvm@manroof.ch 
 
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, 10 Δεκεμβρίου 2020 

ΤΜΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ   

Πληροφορίες: Στεφ. Γεωργόπουλος   

Τηλέφωνο: 210 41.77.241-5 (εσωτ. 232)   

Φαξ: 210 41.78.680 

E-mail: commerce@pcci.gr 
 

www.pcci.gr
mailto:evep@pcci.gr
http://www.pcci.gr/evep/articles/category.jsp?categoryid=24656&context=102
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL4955_2020_F16704.pdf
http://www.hepaoffice.gr/
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL5111_2020_F11759.pdf
mailto: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.: 4792 (04-11-2020) 
Πρόγραμμα δραστηριοτήτων (εκδηλώσεις – εκθέσεις) της εταιρίας «Mact Media Group» για το 2021. 
 
Α.Π.: 4819 (05-11-2020) 
Olive Oil Kansai 2021 & Wine Collection Kansai 2021 

Διεθνείς Εκθέσεις Ελαιόλαδου και Οίνου Κανσάι 2021 
Τόπος Διεξαγωγής  : INTEX Osaka, Οσάκα - Ιαπωνία 
Περίοδος Διεξαγωγής : 25 Μαΐου -27 Μαΐου 2021 
Πληροφορίες  : Osaka International Business Promotion Center  
Τηλέφωνα   : 06-6612-8880 
Φαξ    : 06-6612-8686 
E - Mail   : info@olive-kansai.com 
Web-site   : https://www.olive-kansai.com 
Περισσότερες πληροφορίες για την έκθεση θα βρείτε στην κάτωθι ιστοσελίδα : 
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/infofile/72577  
 

www.pcci.gr
mailto:evep@pcci.gr
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL4792_2020_F16449.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL4792_2020_F16449.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL4819_2020_F5013.pdf
mailto:info@olive-kansai.com
https://www.olive-kansai.com/
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/infofile/72577
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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.: 4747 (02-11-2020)    
Εκτελεστικές αποφάσεις 2020/1535 και 2020/1568 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. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1535&rid=1 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1568&rid=1 
 
Α.Π.: 4749 (02-11-2020)    
Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2020/1572 της Επιτροπής, για την τροποποίηση του εκτελεστικού 
κανονισμού (ΕΕ) 2019/626 όσον αφορά στους καταλόγους τρίτων χωρών ή περιοχών τους, από τις 
οποίες επιτρέπεται η είσοδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση γαλακτοκομικών προϊόντων και εντόμων.  
Ο παρών Κανονισμός ισχύει από 31/10/2020. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1572&rid=1 
 
Α.Π.: 4783 (03-11-2020)    
Απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. Α.1178/2020, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
(ΦΕΚ 3454/Β/19.08.2020) και αναρτήθηκε στο διαδικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ (Α.Δ.Α : Ω52Ω46ΜΠ3Ζ-

Θ19), με την οποία τροποποιείται η ΠΟΛ.1006/2015 απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. περί της θέσπισης διαδικασίας 
θέσης εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με απαλλαγή ΦΠΑ και άμεση αποστολή σε άλλο 
κράτος μέλος της Ε.Ε (τελωνειακό καθεστώς 42).  
Ο σύνδεσμος για την παραπάνω απόφαση είναι ο εξής: 
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-08/a1178_2020fek.pdf  
 
Α.Π.: 4824 (05-11-2020) 
Εκτελεστικός Κανονισμός 2020/1628 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία 
στην Ένωση ανανεώσιμης αιθανόλης για χρήση ως καυσίμου (οι κωδικοί ΣΟ που περιλαμβάνονται 
στο παράρτημα του εν λόγω κανονισμού) υπόκειται σε εκ των υστέρων ενωσιακή επιτήρηση 
σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/478 και τον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/755.  
Ο Κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος από 
05/11/2020 και παραμένει σε ισχύ για ένα έτος. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1628&from=EL  
 
Α.Π.: 4830 (06-11-2020) 
Κοινοποίηση των άρθρων 10 και 15 του ν. 4714/2020, «Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση 
της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των 
Οδηγιών 2017/1852/ΕΕ, 2018/822/ΕΕ, 2020/876/ΕΕ, 2016/1164/ΕΕ, 2018/1910/ΕΕ και 
2019/475/ΕΕ, συνεισφορά Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων δανειοληπτών λόγω 
των δυσμενών συνεπειών της νόσου COVID-19 και άλλες διατάξεις» από την Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων (Γενική Διεύθυνση Τελωνείων & ΕΦΚ Διεύθυνση Δασμολογικών Θεμάτων, Ειδικών 
Καθεστώτων και Απαλλαγών Τμήματα Γ’, Δ’) 
 

www.pcci.gr
mailto:evep@pcci.gr
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL4747_2020_F15697.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1535&rid=1
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL4749_2020_F1058.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1572&rid=1
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL4783_2020_F5890.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-08/a1178_2020fek.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL4824_2020_F18136.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1628&from=EL
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL4830_2020_F17728.pdf


 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

 

 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Γ. Κασιμάτη 1, πλ. Οδησσού, Τ.Τ. 18531, Πειραιάς, Τηλ: 210 41.77.241-5, Φαξ: 210 41.78.680 
Website: www.pcci.gr, E-Mail: evep@pcci.gr 

 

 
Α.Π.: 4908 (11-11-2020) 
Η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας αποφάσισε τη μείωση, για περίοδο ενός 
έτους, των εισαγωγικών δασμών – δασμολογικών συντελεστών ορισμένων προϊόντων που αφορούν 
σε πρώτες ύλες (όπως εξαρτήματα και τμήματα/μέρη) που απαιτούνται αφενός  για την παραγωγή 
τεχνολογικά προηγμένων προϊόντων και αφετέρου για την παραγωγή προϊόντων από χοιρινό κρέας. 
Η απόφαση ισχύει από την 01/11/2020 έως 31/10/2021.  
 
Α.Π.: 4922 (12-11-2020) 
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς ενημερώνει τα μέλη του, σύμφωνα με 
ανακοίνωση της Διπλωματικής Αντιπροσωπείας της Ε.Ε., στην Αίγυπτο, ότι,  η Αίγυπτος  κατέθεσε 
στον ΠΟΕ (επιτροπή τεχνικών εμποδίων στο εμπόριο) δύο νέες ειδοποιήσεις σχετικά με την 
εφαρμογή νέων προτύπων (standards) για την εισαγωγή τροφίμων. 
Οι ενδιαφερόμενοι για την παρακολούθηση ανάλογων θεμάτων και ειδοποιήσεων μπορούν να 
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του ΠΟΕ ως εξής:  
α) για πληροφορίες TBT (Τεχνικών Εμποδίων στο Εμπόριο): 

http://tbtims.wto.org/en/Notifications/Search   
β) για περιπτώσεις SPS (Υγειονομικών και Φυτοϋγειονομικών Συστημάτων Διαχείρισης και 

Πληροφοριών): http://spsims.wto.org/en/Notifications/Search 
 
Α.Π.: 4929 (12-11-2020) 
Επικαιροποίηση της σήμανσης των τροφίμων προέλευσης Ε.Ε. μέσω νέων Οδηγιών από το βρετανικό 
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Τροφίμων και Αγροτικών Υποθέσεων DEFRA (Department for Environment, 

Food & Rural Affairs). Οι αλλαγές στη σήμανση προϊόντων δεν αφορούν στα βιολογικά και προϊόντα 
Γ.Ε. και θα τεθούν σε εφαρμογή μετά την 01/01/2021 για τη Βόρειο Ιρλανδία και μέχρι τις 
30/09/2022 για τη Μεγάλη Βρετανία. 
Ο σύνδεσμος για την παραπάνω ενημέρωση είναι ο εξής: 
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/infofile/72064 
Ωστόσο, συνιστάται η συχνή επίσκεψη της διαδικτυακής έκδοσης, η οποία τελεί υπό διαρκή 
επικαιροποίηση: 
https://www.gov.uk/guidance/food-and-drink-labelling-changes-from-1-january-2021  
 
Α.Π.: 4942 (13-11-2020)    
Εκτελεστική απόφαση 2020/1670 της Επιτροπής της Ε.Ε., για την τροποποίηση του παραρτήματος 
της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2020/1606 για ορισμένα προσωρινά μέτρα προστασίας σχετικά µε 
την υψηλής παθογονικότητας γρίπη των πτηνών του υποτύπου H5N8 στις Κάτω Χώρες. 
Ο σύνδεσμος για την παραπάνω απόφαση είναι ο εξής: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1670&rid=1 
 
Α.Π.: 5141 (24-11-2020)    
Κατάθεση στον ΠΟΕ άλλων δύο νέων ειδοποιήσεων σχετικά με την εφαρμογή νέων προτύπων για τα 

συστήματα ψύξης και αντλίες θερμότητας, καθώς και συσκευές αποθήκευσης υγρών (αφορούν το 

πετρέλαιο και το φυσικό αέριο).  

Για ενημέρωση ΤΒΤ (περί των Τεχνικών Εμποδίων στο Εμπόριο) και για SPS (Υγειονομικών και 

Φυτοϋγειονομικών Συστημάτων Διαχείρισης Πληροφοριών), προτείνονται οι ακόλουθες ιστοσελίδες: 

http://tbtims.wto.org/en/Notifications/Search & http://spsims.wto.org/en/Notifications/Search  

 

www.pcci.gr
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Α.Π.: 5152 (24-11-2020)    
Κατάθεση στον ΠΟΕ από την Αίγυπτο νέων ειδοποιήσεων σχετικά με την εφαρμογή νέων 

προτύπων/νομοθεσίας για εισαγωγή επίπλων και παιδικού εξοπλισμού.  

Στους ακόλουθους συνδέσμους της ιστοσελίδας του ΠΟΕ, μπορείτε να παρακολουθείτε τόσο τις νέες 

ειδοποιήσεις όσο και τις συναφείς προσθήκες σε προηγούμενες ειδοποιήσεις :   
α) Για τεχνικά εμπόδια: http://tbtims.wto.org/en/Notifications/Search και 
β) Για υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά: http://spsims.wto.org/en/Notifications/Search 

 

Α.Π.: 5161 (24-11-2020)    

Παράταση των ρωσικών αντίμετρων και της απαγόρευσης εισαγωγών δυτικών αγροτικών 

προϊόντων, πρώτων υλών και τροφίμων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους 2021, σύμφωνα με το νέο 

Προεδρικό Διάταγμα 730(21.11.2020) που υπέγραψε ο Ρώσος Πρόεδρος V. Putin.  
Το νέο Προεδρικό Διάταγμα 730 για τη διασφάλιση της Ρωσικής Ομοσπονδίας και την προστασία 
των εθνικών συμφερόντων της, με  ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής του, προβλέπει την 
επέκταση από την 01.01.2021 έως και τις 31.12.2021 των αντίμετρων και ταυτόχρονα δίνει εντολή 
στην κυβέρνηση να διασφαλίσει, αναλόγως αρμοδιότητας, την εφαρμογή των ανωτέρω μέτρων και 
εάν είναι απαραίτητο να προτείνει επί μέρους αλλαγές ή τροποποιήσεις ως προς την περίοδο ισχύος.  
 

Α.Π.: 5174 (25-11-2020)    

Εκτελεστική απόφαση 2020/1741 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. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1741&rid=1 

 
Α.Π.: 5182 (25-11-2020)    
Εκτελεστική απόφαση 2020/1725 της Επιτροπής της Ε.Ε., για την τροποποίηση του παραρτήματος 
της εκτελεστικής απόφασης  2020/1664/ΕΕ  για τα προσωρινά μέτρα σχετικά µε την υψηλής 
παθογονικότητας γρίπη των πτηνών του υποτύπου H5N8 στη Γερμανία. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1725&rid=1  
 
Α.Π.: 5183 (25-11-2020)    

Διορθωτικό στον κανονισμό 2019/2074 της Επιτροπής, για τη συμπλήρωση του κανονισμού 
2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά στους κανόνες σχετικά µε 
τη διενέργεια ειδικών επίσημων ελέγχων στα φορτία ορισμένων ζώων και αγαθών που προέρχονται 
από την Ένωση και επιστρέφουν στην Ένωση ύστερα από άρνηση τρίτης χώρας να τους επιτρέψει 
την είσοδο. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2074&rid=1 
 
Α.Π.: 5184 (25-11-2020)    
Εκτελεστική απόφαση 2020/1715 της Επιτροπής της Ε.Ε., για την τροποποίηση του παραρτήματος 
της εκτελεστικής απόφασης  2020/1606 για ορισμένα προσωρινά μέτρα προστασίας σχετικά µε την 
υψηλής παθογονικότητας γρίπη των πτηνών του υποτύπου H5N8 στις Κάτω Χώρες. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1715&rid=1 
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Α.Π.: 5186 (25-11-2020)    
Εκτελεστικός κανονισμός 2020/1720 της Επιτροπής της Ε.Ε., για την τροποποίηση του κανονισμού 
Ε.Ε. αριθ. 142/2011 όσον αφορά στις εισαγωγές μεταποιημένων τροφών, πλην των 
κονσερβοποιημένων, για ζώα συντροφιάς από τη Γεωργία.  
Ο Κανονισμός τίθεται σε ισχύ από 07/12/2020. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1720&rid=1 
 
Α.Π.: 5195 (25-11-2020)    

Εκτελεστικός κανονισμός 2020/1752 της Επιτροπής της Ε.Ε., για την τροποποίηση του 

παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 798/2008 όσον αφορά στην καταχώριση της Αυστραλίας 

στον κατάλογο τρίτων χωρών, εδαφών, ζωνών ή διαμερισμάτων από τα οποία επιτρέπεται να 

εισαχθούν και να διαμετακομιστούν μέσω της Ένωσης ορισμένα προϊόντα πουλερικών σε σχέση με 

την υψηλής παθογονικότητας γρίπη των πτηνών. Ο Κανονισμός τίθεται σε ισχύ από 26/11/2020. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1752&rid=1 
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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.: 4776  (03-11-2020) 
Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στο Τόκυο, ενημερώνει ότι από τις 
13 Οκτωβρίου 2020, έχει τεθεί σε λειτουργία η νέα διαδικτυακή πύλη της ΕΕ, Accesss2Markets 
(https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content), η οποία παρέχει πληροφορίες με στόχο 
τη διευκόλυνση των ΜΜΕ στη δραστηριοποίησή τους στις αγορές τρίτων χωρών και την αξιοποίηση 
των δυνατοτήτων των εμπορικών συμφωνιών της ΕΕ . 
 
Α.Π.: 4784 (04-11-2020)    
Υιοθέτηση νέων κανονισμών για τη διατροφική επισήμανση συσκευασμένων τροφίμων από την 
Εθνική Αρχή Υγειονομικής Εποπτείας της Βραζιλίας (ANVISA), με στόχο να βελτιωθεί η σαφήνεια και 
η ευκρίνεια των θρεπτικών πληροφοριών. Η εν θέματι νομοθεσία (Απόφαση RDC no 429/2020 & 
Οδηγία no 75) θα τεθεί σε ισχύ από τις  09/10/2022, σύμφωνα με την ενημέρωση από το Γραφείο 
Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων  Αγίου Παύλου της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Βραζιλία.  
Ο σύνδεσμος για την παραπάνω απόφαση είναι ο εξής: 
http://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-eporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/office/821  
 
Α.Π.: 4785 (04-11-2020)    
Δελτίο οικονομικών και επιχειρηματικών εξελίξεων του Βελγίου (Οκτώβριος 2020),  από το Γραφείο 
Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στις Βρυξέλλες. 
Ο σύνδεσμος για το παραπάνω δελτίο είναι ο εξής: 
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/infofile/72588  
 
Α.Π.: 4793 (04-11-2020)    
Ετήσια έκθεση του έτους 2019 για την οικονομία της Ιαπωνίας και την ανάπτυξη των  οικονομικών 
και εμπορικών σχέσεων Ελλάδας- Ιαπωνίας (Τόκυο, Σεπτέμβριος, 2020), από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της 
Ελληνικής Πρεσβείας στο Τόκυο. 
Ο σύνδεσμος για την παραπάνω έκθεση είναι ο εξής: 
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/infofile/72512  
 
Α.Π.: 4841 (09-11-2020)    
Ενημερωτικό δελτίο επισκόπησης οικονομικών, εμπορικών και επιχειρηματικών ειδήσεων για τη  
Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας (τεύχος 51, Νοέμβριος 2020),  από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της 
Ελληνικής Πρεσβείας στα Σκόπια. 
Ο σύνδεσμος για το παραπάνω δελτίο είναι ο εξής: 
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/infofile/72643  
 
Α.Π.: 4873 (10-11-2020)    
Ενημερωτικό δελτίο Οκτωβρίου 2020, οικονομικών και επιχειρηματικών ειδήσεων για τη Τουρκία,  
από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στην Άγκυρα . 
Ο σύνδεσμος για το παραπάνω δελτίο είναι ο εξής: 
https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/72692  
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Α.Π.: 4930 (12-11-2020)    
Δελτίο τύπου για τη διαδικτυακή Εβδομάδα Ανάπτυξης Εξαγωγών στις Σκανδιναβικές Αγορές 
(“Greek-Nordic Trade Week”, 16-20 Νοεμβρίου 2020), με διοργανωτές τις Εταιρείες RECO 
EXPORTS & MOREGANIC και την Enterprise Greece, όπου συμμετείχαν 50 ελληνικές  επιχειρήσεις που 
είχαν υποβάλει αίτηση συμμετοχής.  
Πραγματοποιήθηκε πλήθος ενεργειών προβολής και προώθησης του ελληνικού Αγροδιατροφικού 
κλάδου που -μεταξύ άλλων- περιλάμβανε αποστολή δειγμάτων, παροχή εξατομικευμένης 
συμβουλευτικής και διοργάνωση διαδικτυακών συναντήσεων για κάθε εταιρεία με στοχευμένους 
αγοραστές. 
 
Α.Π.: 4939 (13-11-2020) 
Ενημερωτικό δελτίο τύπου για τη διοργανωθείσα από την Enterprise Greece ελληνική συμμετοχή 
εταιρειών τροφίμων και ποτών στην 3η  Διεθνή Έκθεση Εισαγωγικού Εμπορίου της Κίνας (3rd China 
International Import Exposition, Σαγκάη, 05-10 Νοεμβρίου 2020).  
Στόχος της συμμετοχής ήταν η προβολή των ελληνικών προϊόντων κυρίως του αγροδιατροφικού 
τομέα.  

Ταυτόχρονα, η Enterprise Greece, με τη συνδρομή του Γενικού Προξενείου στη Σαγκάη,  διοργάνωσε 
εκδήλωση γευσιγνωσίας - Master Class - ελληνικών κρασιών με τη διεθνούς φήμης «wine educator», 
κα. Fongyee Walker MW. Στην εκδήλωση συμμετείχαν πλέον των 60 εισαγωγέων κρασιού, 
επαγγελματίες γευσιγνώστες ειδικευμένοι σε θέματα οινοποιίας υψηλής ποιότητας, καθώς και 
δημοσιογράφοι. 
  
Α.Π.: 5003 (16-11-2020)    
Οικονομικό και επιχειρηματικό ενημερωτικό δελτίο Πολωνίας (αριθμός 4, Οκτώβριος - Νοέμβριος 
2020),  από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στη Βαρσοβία. 
Ο σύνδεσμος για το παραπάνω δελτίο είναι ο εξής: 
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/infofile/72588  
 
Α.Π.: 5063 (19-11-2020)    
Ενημερωτικό δελτίο για το διμερές εμπόριο Ελλάδας – Γαλλίας κατά το εννεάμηνο Ιανουαρίου-
Σεπτεμβρίου 2020, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στις Παρίσι. 
Ο σύνδεσμος για την παραπάνω πορεία είναι ο εξής: 
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/infofile/72789 

 
Α.Π.: 5262 (30-11-2020)  
Δελτίο Τύπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την ενημέρωση περί του εγκαινιασμού της διαδικτυακής 
πύλης Access2Markets, η οποία στοχεύει στην ενίσχυση του εμπορίου εκτός των συνόρων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.  
Η παρουσίαση της νέας πύλης έγινε στη διοργανωθείσα  εκ του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Valdis 
Dombrovskis διαδικτυακή εκδήλωση «The road to recovery – empowering small businesses to trade 
internationally».  
Ο σύνδεσμος για την πύλη είναι ο εξής: 
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/el/content  
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