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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 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.: 5479 (10-12-2020)    
Αίτημα για συνεργασία ισραηλινής εταιρείας ARGOS (https://www.argosinvest.net/), η οποία 
ασχολείται με τη δημιουργία θερμοκηπίων και εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών στην αγροτική 
παραγωγή, με ελληνική εταιρεία για παραγωγή προϊόντων ύδρευσης και αποχέτευσης. Οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στον κ. Δημήτριο Ζιάγκα, Εκτελεστικό Γραμματέα του 
Ελληνοισραηλινού Επιμελητηρίου, στα ακόλουθα :  +972552586244, chamber@israelgreece.gr.  
Ο σύνδεσμος για το παραπάνω αίτημα είναι ο εξής: 
https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/73112 
 
Α.Π.: 5836 (22-12-2020)    
Ενδιαφέρον για εισαγωγή ελληνικών τροφίμων από την εταιρεία εισαγωγής προϊόντων  Fresh Farms  
(https://www.freshfarms.com/), η οποία δραστηριοποιείται  στο λιανικό εμπόριο τροφίμων με 4 
υπερμάρκετ στην ευρύτερη περιοχή του Σικάγο.  Το ενδιαφέρον για εισαγωγή αφορά σε έτοιμα 

γεύματα (σε κατεψυγμένη μορφή που μπορούν να καταναλωθούν άμεσα), ψαρικά σε παστό, 
καπνιστό ή μαριναρισμένο και οποιοδήποτε άλλο καινοτόμο διατροφικό προϊόν που  θα μπορούσε να 

δοκιμασθεί στην αμερικανική αγορά.  
Σε περίπτωση ύπαρξης ενδιαφέροντος για πληροφορίες ή συνεργασία, παρακαλούμε για απ' ευθείας 
επικοινωνία με την υπεύθυνη της Fresh Farms Vicky Vlachou (ομιλεί ελληνικά) : 
(vicky@myfreshfarms.com). 
 
Α.Π.: 5896 (28-12-2020)    
Ζητήσεις ευρωπαϊκών προϊόντων τροφίμων - ποτών εκ μέρους εμπορικών επισκεπτών σε ευρωπαϊκό 
περίπτερο Διεθνούς Έκθεσης « Middle East Natural & Organic Expo 2020 » (15 – 17 Δεκεμβρίου 
2020) και ευκαιρίες δικτύωσης για ελληνικές εξαγωγικές εταιρείες. 
Ο σύνδεσμος για τις παραπάνω ζητήσεις είναι αναρτημένος στη διαδικτυακή πύλη AGORA : 
https://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-
xora/infofile/73356. 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ  Πειραιάς, 11 Ιανουαρίου 2021 

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/EmpNL5479_2020_F24387.pdf
https://www.argosinvest.net/
mailto:chamber@israelgreece.gr
https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/73112
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL5836_2020_F14122.pdf
https://www.freshfarms.com/
mailto:vicky@myfreshfarms.com
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL5896_2020_F27346.pdf
https://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/73356
https://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/73356
mailto:commerce@pcci.gr
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Α.Π.: 5909 (28-12-2020)  
ALEXIA SHIPPING AGENCY 
Διεύθυνση  : 12  A Bab Elkarasta St., Porto Tower – Elaban Alexandria - Egypt  
Τηλέφωνο  : 002 03 4834640/1/2 – 00203 4862500 – 00203 4862225 
Κινητό  : 002-010-20087277  

E-mail   : info@Alexiashipping.Com 

Web-site  : www.alexiashipping.com 

Ενδιαφέρον  : Αιγυπτιακή εταιρεία, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα της πρακτόρευσης 
και εξοπλισμού πλοίων από το 1980, προσφέρει τις υπηρεσίες της σε πλοία που 
θα προσεγγίσουν τη Διώρυγα του Σουέζ, καθώς και σε όλους τους λιμένες της  
Αιγύπτου.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

www.pcci.gr
mailto:evep@pcci.gr
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL5909_2020_F15350.pdf
mailto:info@Alexiashipping.Com
http://www.alexiashipping.com/
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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.: 5327 (03-12-2020)    
Ανακοίνωση για το πρόγραμμα ‘’FDI Grant in Georgia’’ της Κυβέρνησης της Γεωργίας, το οποίο 
περιλαμβάνει τη χορήγηση ποσού μέχρι 300.000 δολαρίων ΗΠΑ, με σκοπό τη στήριξη των ξένων 
επενδυτικών και τεχνολογικών σχεδίων στη Γεωργία και αφορά εταιρείες που δραστηριοποιούνται 
στους τομείς της παραγωγής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων, της κατασκευής τμημάτων 
και συστατικών αεροσκαφών, οχημάτων και αντίστοιχου εξοπλισμού, της εξαγωγής υπηρεσιών 
(outsourcing), της δημιουργίας μονάδων παραγωγής λογισμικού, καθώς και της επισκευής και 
συντήρησης αεροσκαφών, σύμφωνα με τη Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Υπουργείου 
Εξωτερικών.  
 
Α.Π.: 5524 (11-12-2020)    
ASIA FRUIT LOGISTICA 2021 
Τόπος Διεξαγωγής  : Asia World-Expo Center - Χόνγκ Κόνγκ (Κίνα) 
Περίοδος Διεξαγωγής : 28 – 30 Σεπτεμβρίου 2021  
Πληροφορίες : Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό  Επιμελητήριο 
Τηλέφωνα   : 210-6419037 & 2310-327733 
E - Mail   : y.patsiavos@ahk.com.gr  
Web-site   : www.german-fairs.gr 
Κάθε επιχείρηση που ενδιαφέρεται να λάβει μέρος στο ελληνικό ομαδικό περίπτερο του 
Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, καλείται να δηλώσει το ενδιαφέρον της, το αργότερο έως τις 
28/05/2021, αποστέλλοντας στον κ. Γιάννη Πατσιαβό, e-mail: y.patsiavos@ahk.com.gr (τηλ.: 210 
6419026, κινητό: 6945234747). 
 
Α.Π.: 5601 (15-12-2020)    
Techtextil & Τexprocess 
Διεθνής εμπορική έκθεση για τεχνικά υφάσματα και υφαντουργικά ειδικών εφαρμογών & 
Διεθνής έκθεση για τη βιομηχανία επεξεργασίας υφασμάτων 
Τόπος Διεξαγωγής  : Εκθεσιακό κέντρο Φρανκφούρτης - Γερμανία 
Περίοδος Διεξαγωγής : 04 – 07 Μαΐου 2021  
Πληροφορίες : Εκθεσιακός Οργανισμός Φρανκφούρτης  
Τηλέφωνα   : 210 6410405, 210 6090525 
E - Mail   : email techtextil@messefrankfurt.com 
Web-    : https://texprocess.messefrankfurt.com/frankfurt/en.html 

https://techtextil.messefrankfurt.com/frankfurt/en.html 
 

 
Α.Π.: 5657 (16-12-2020)    
Ματαίωση  του Europe Iran Business Forum μετά την αποχώρηση της Γαλλίας, της Γερμανίας, της 
Ιταλίας και της Αυστρίας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών (Διεύθυνση 
Επιχειρηματικής Ανάπτυξης). 

www.pcci.gr
mailto:evep@pcci.gr
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL5327_2020_F26761.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL5524_2020_F26141.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL5524_2020_F26141.pdf
mailto:y.patsiavos@ahk.com.gr
http://www.german-fairs.gr/
mailto:y.patsiavos@ahk.com.gr
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL5601_2020_F11264.pdf
mailto:heimtextil@messefrankfurt.com
https://texprocess.messefrankfurt.com/frankfurt/en.html
https://techtextil.messefrankfurt.com/frankfurt/en.html
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL5657_2020_F24631.pdf
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Α.Π.: 5711 (16-12-2020)    
26th Ukraine International Travel and Tourism Exhibition 
26η Διεθνής Έκθεση για το Ταξίδι και τον Τουρισμό  
Τόπος Διεξαγωγής  : International Exhibition Centre - Κίεβο 
Περίοδος Διεξαγωγής : 24 -26 Μαρτίου 2021 
Πληροφορίες : Γραφείο Ο.Ε.Υ. Κιέβου 
Τηλέφωνα   : +380 (44) 4968645 
E - Mail   : A.Ivakina@pe.com.ua & NStadnyk@pe.com.ua  

alihan.havus@armadago.com& J.Rudenko@pe.com.ua  
Web-    : https://www.uitt-kiev.com/en-GB/  
 
 
Α.Π.: 5731 (17-12-2020)    
MDF EXPO Έκθεση MEAT & GRILL DAYS  
DAIRY EXPO  
FROZEN FOOD 2021 
Εκθέσεις για τα προϊόντα κρέατος, τα τυροκομικά και γαλακτοκομικά, την αγροδιατροφή, 
την ελληνική κτηνοτροφία και το χονδρεμπόριο κατεψυγμένων τροφίμων 2021 
Τόπος Διεξαγωγής  : Εκθεσιακό Κέντρο Metropolitan  Expo (Διεθνές Αεροδρόμιο 

  Ελ. Βενιζέλος) - Αθήνα 
Περίοδος Διεξαγωγής : 02 -04  Οκτωβρίου 2021 
Πληροφορίες : o.mind Creatives 
Τηλέφωνα : +30 210 9010040 &  6973 777530 
E - Mail   : info@omind.gr & moschonidis@omind.gr  
Web-site   : www.omind.gr & www.mdfexpo.gr 
Στις άλλες αίθουσες του εκθεσιακού κέντρου, θα φιλοξενηθεί και η έκθεση “ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ 
& LOGISTICS”. 

www.pcci.gr
mailto:evep@pcci.gr
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL5711_2020_F16804.pdf
http://www.ukraine-itm.com.ua/en-GB/about/NStadnyk@pe.com.ua
http://www.ukraine-itm.com.ua/en-GB/about/NStadnyk@pe.com.ua
mailto:alihan.havus@armadago.com
mailto:J.Rudenko@pe.com.ua
https://www.uitt-kiev.com/en-GB/
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL5731_2020_F12586.pdf
mailto:info@omind.gr
mailto:moschonidis@omind.gr
http://www.omind.gr/
http://www.mdfexpo.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. 
 
 
Α.Π.: 5287 (01-12-2020)    
Έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής εφαρμογής της Βεβαίωσης Τελωνειακού Χαρακτήρα για 
σκοπούς Ελευθέρων Ζωνών στο ICISnet.  
Αναλυτική αποτύπωση των απαιτούμενων σταδίων της ισχύουσας -με ορισμένες διαφοροποιήσεις- 
διαδικασίας από τη στιγμή εξόδου των εμπορευμάτων από την Ελεύθερη Ζώνη μέχρι την 
οριστικοποίηση της Βεβαίωσης Τελωνειακού Χαρακτήρα, από τη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και 
ΕΦΚ, Διεύθυνση Δασμολογικών Θεμάτων Ειδικών Καθεστώτων και Απαλλαγών. 
 
Α.Π.: 5390 (07-12-2020)    
Εγκύκλιος από την Α.Α.Δ.Ε.,  για τις κατευθυντήριες οδηγίες σε σχέση με τα προτιμησιακά καθεστώτα 
μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης 
Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  
Ο σύνδεσμος για την παραπάνω εγκύκλιο είναι ο εξής: 
https://www.aade.gr/egkyklioi-kai-apofaseis/o-ddtheka-1138082-ex-2020  
 
Α.Π.: 5406 (07-12-2020)    
Εκτελεστική απόφαση 2020/1996 της Επιτροπής της Ε.Ε., για την τροποποίηση του παραρτήματος 
της εκτελεστικής απόφασης(ΕΕ) 2020/1742 για ορισμένα μέτρα προστασίας σχετικά µε την υψηλής 
παθογονικότητας γρίπη των πτηνών του υποτύπου H5N8 στο Ηνωμένο Βασίλειο. 
Ο σύνδεσμος για την παραπάνω απόφαση είναι ο εξής: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1996&from=EN 
 
Α.Π.: 5407 (07-12-2020)    
Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2020/1809 της Επιτροπής της Ε.Ε., για ορισμένα μέτρα προστασίας 
σχετικά με την εκδήλωση εστιών υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών σε ορισμένα κράτη 
μέλη.  
Κατάργηση των εκτελεστικών αποφάσεων (ΕΕ) 2020/47, (ΕΕ) 2020/1606 και (ΕΕ) 2020/1664. 
Ο σύνδεσμος για την παραπάνω απόφαση είναι ο εξής: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1809&qid=1608809267075&from=EN 
 
Α.Π.: 5408 (07-12-2020)    
Εκτελεστική απόφαση 2020/1780 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. 
Ο σύνδεσμος για την παραπάνω απόφαση είναι ο εξής: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2020:399:FULL&from=EN 
 

www.pcci.gr
mailto:evep@pcci.gr
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL5287_2020_F25454.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL5390_2020_F27993.pdf
https://www.aade.gr/egkyklioi-kai-apofaseis/o-ddtheka-1138082-ex-2020
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL5406_2020_F14215.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1996&from=EN
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL5407_2020_F17239.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL5408_2020_F5832.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL5408_2020_F5832.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2020:399:FULL&from=EN


 
 

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.: 5411 (07-12-2020)    
Ενημέρωση από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στο Λονδίνο, των επαγγελματιών 
οδηγών φορτηγών,  οι οποίοι εκτελούν οδικές εμπορευματικές μεταφορές μεταξύ του Ην. Βασιλείου 
και της ΕΕ. Η βρετανική κυβέρνηση έχει αναρτήσει αναλυτικό οδηγό, που αφορά σε:  

- αναγκαία έγγραφα 

- νέες διαδικασίες ελέγχου στα συνοριακά σημεία εισόδου  

- νέους κανόνες διαχείρισης της κυκλοφορίας με κατεύθυνση τα λιμάνια 
 
Α.Π.: 5418 (08-12-2020)    
Ρηματική διακοίνωση της Πρεσβείας της Μογγολίας στη Βουλγαρία, η οποία διαβιβάσθηκε μέσω της 
Ελληνικής Πρεσβείας στη Σόφια, σας γνωρίζουμε ότι οι διεθνείς οδικές μεταφορές (TIR) μεταξύ 
Μογγολίας και Ρωσίας, μέσω της συνοριακής διόδου Khiagt-Altabulag, διακόπτονται λόγω της εκεί 
επιδημιολογικής κατάστασης, έως και τις 18 Ιανουαρίου 2021. 
 
Α.Π.: 5490 (10-12-2020)    
Κανονισμός (ΕΕ) 2020/1706 του Συμβουλίου της 13ης Νοεμβρίου 2020 για το άνοιγμα και τον τρόπο 
διαχείρισης αυτόνομων ενωσιακών δασμολογικών ποσοστώσεων για ορισμένα προϊόντα αλιείας για 
την περίοδο 2021-2023. 
Ο σύνδεσμος για τον παραπάνω κανονισμό είναι ο εξής: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1706&from=EL 
 
Α.Π.: 5518 (10-12-2020)    
Επικαιροποίηση από το αρμόδιο βρετανικό Υπουργείο Περιβάλλοντος, Τροφίμων και Αγροτικών 
Υποθέσεων DEFRA (Department for Environment, Food & Rural Affairs),  της ανακοίνωσης αναφορικά 
με τη σήμανση και την εμπορία των εισαγόμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση βιολογικών τροφίμων 
και ζωοτροφών στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Μεγάλη Βρετανία, μετά την 01/01/2021. 
Ο σύνδεσμος για την παραπάνω επικαιροποιημένη ανακοίνωση είναι ο εξής: 
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/infofile/72640 
 
Α.Π.: 5526 (11-12-2020)    
Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα μέτρα εκτάκτου ανάγκης που θα λάβει η Ευρωπαϊκή 
Ένωση,  ελλείψει συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο (No Deal- Brexit) στο τέλος του χρόνου, η 
οποία αφορά κυρίως στις αεροπορικές και χερσαίες μεταφορές, καθώς και τις σιδηροδρομικές μέσω 
Μάγχης.  
Ο σύνδεσμος για την παραπάνω ανακοίνωση είναι ο εξής: 
com_831_1_en_act_part1_v2.pdf  
 
Α.Π.: 5538 (11-12-2020)    
Εκτελεστική απόφαση 2020/2019 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. 
Ο σύνδεσμος για την παραπάνω απόφαση είναι ο εξής: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D2019&from=EL 

www.pcci.gr
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1706&from=EL
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL5518_2020_F19727.pdf
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/infofile/72640
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL5526_2020_F20220.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/brexit_files/com_831_1_en_act_part1_v2.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL5538_2020_F31385.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D2019&from=EL
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Α.Π.: 5712 (16-12-2020)    
Ενημέρωση για διαδικασίες και προϋποθέσεις εμπορίου και ανταλλαγών μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου 
και Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα τεθούν σε ισχύ από τις αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου, μετά την 
01/01/2021, σύμφωνα με το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στο Λονδίνο.  
Οι σύνδεσμοι για την επικαιροποιημένη πληροφόρηση κάθε νέας αλλαγής είναι ο εξής: 
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/office/834 
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-
xora/infofiles/office/834?office_featured=1 
 
Α.Π.: 5832 (22-12-2020)    
Εκτελεστικός Κανονισμός 2020/2083 της Επιτροπής της Ε.Ε., για την τροποποίηση του 
παραρτήµατος I του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 798/2008 όσον αφορά στην καταχώριση της Ιαπωνίας 
στον κατάλογο τρίτων χωρών, εδαφών, ζωνών ή διαμερισμάτων από τα οποία επιτρέπεται να 
εισαχθούν ή να διαμετακομιστούν µέσω της Ένωσης ορισμένα προϊόντα πουλερικών σε σχέση µε την 
υψηλής παθογονικότητας γρίπη των πτηνών. 
Ο σύνδεσμος για τον παραπάνω κανονισμό είναι ο εξής : 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2083&from=EN  
 
Α.Π.: 5833 (22-12-2020)    
Εκτελεστική απόφαση 2020/2051 της Επιτροπής της Ε.Ε., για την τροποποίηση του παραρτήματος 
της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2020/1742 για ορισμένα μέτρα προστασίας σχετικά µε την υψηλής 

παθογονικότητας γρίπη των πτηνών του υποτύπου H5N8 στο Ηνωμένο Βασίλειο. 
Ο σύνδεσμος για την παραπάνω απόφαση είναι ο εξής: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D2051&from=EL 
 
Α.Π.: 5834 (22-12-2020)    
Εκτελεστική απόφαση 2020/2128 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.  
Ο σύνδεσμος για την παραπάνω απόφαση είναι ο εξής: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D2128&from=EN 
 

Α.Π.: 5851 (22-12-2020)    
Εκτελεστική Απόφαση 2020/2109 της Επιτροπής της Ε.Ε., για την τροποποίηση των αποφάσεων 
93/52/ΕΟΚ, 2003/467/ΕΚ, 2004/558/ΕΚ και 2008/185/ΕΚ όσον αφορά στην καταγραφή των 
κρατών µελών και των περιφερειών αυτών που αναγνωρίζονται ως επισήμως απαλλαγμένες από 
διάφορες νόσους χερσαίων ζώων και ιδιαιτέρως τη βρουκέλλωση. Τίθεται σε εφαρμογή από 
01/01/2021. 
Ο σύνδεσμος για την παραπάνω απόφαση είναι ο εξής: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D2109&from=EL 
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http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL5833_2020_F1262.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D2051&from=EL
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL5834_2020_F12538.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D2128&from=EN
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL5851_2020_F25830.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D2109&from=EL
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Α.Π.: 5853 (22-12-2020)    
Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής της Ε.Ε. 2020/2109 για την τροποποίηση των αποφάσεων 
93/52/ΕΟΚ, 2003/467/ΕΚ, 2004/558/ΕΚ και 2008/185/ΕΚ όσον αφορά στην καταγραφή των 
κρατών-µελών και των περιφερειών αυτών που αναγνωρίζονται ως επισήμως απαλλαγμένες από 
διάφορες νόσους χερσαίων ζώων και ιδίως την νόσο Aujeszky. Τίθεται σε ισχύ από 01/01/2020. 
Ο σύνδεσμος για την παραπάνω απόφαση είναι ο εξής: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D2109&from=EL 
 
Α.Π.: 5894 (24-12-2020)    
Κοινοποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2020/1987 της Επιτροπής για τη 
συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου όσον αφορά στην κατάθεση και την αποδέσμευση εγγυήσεων κατά τη διαχείριση των 
δασμολογικών ποσοστώσεων με βάση τη χρονολογική σειρά υποβολής των αιτήσεων.  
Τίθεται σε ισχύ από 01/01/2021. 
Οι σύνδεσμοι για τις παραπάνω αναρτήσεις είναι οι ακόλουθοι: 
www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/73323 
 
Α.Π.: 5928 (29-12-2020)    
Κατάθεση στον ΠΟΕ, από την Αίγυπτο, ειδοποιήσεων σχετικά με την εφαρμογή νέων προτύπων για 
εμφυτεύματα για χειρουργική επέμβαση, προσθετική και ορθωτική, καθώς και μαγειρικά σκεύη από 
αλουμίνιο για χρήση πάνω σε φούρνο, κουζίνα ή εστίες.  

Για ενημέρωση περί των Τεχνικών Εμποδίων και για Υγειονομικών και Φυτοϋγειονομικών 
Συστημάτων Διαχείρισης Πληροφοριών συνίστανται οι ακόλουθες ιστοσελίδες: 
http://spsims.wto.org/en/Notifications/Search & http://tbtims.wto.org/en/Notifications/Search . 
 
Α.Π.: 5945 (30-12-2020)    
Ενημερωτικό Σημείωμα σχετικά με τις διαδικασίες που θα εφαρμοστούν στους συνοριακούς 
σταθμούς της ΕΕ με το Ηνωμένο Βασίλειο (Ιρλανδία, Γαλλία, Βέλγιο, Ολλανδία) και αφορούν στις 
οδικές μεταφορές από την 01/01/2021.  
Ως προς τα γαλλικά τελωνεία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για τυχόν απορίες στο 
τηλ.: +33 1 72 40 78 50,  
dg-dri@douane.finances.gouv.fr.  

Επιπλέον, το Γραφείο Ο.Ε.Υ. του Λονδίνου έχει αναρτήσει αρχείο με χρήσιμους διαδικτυακούς 
συνδέσμους της βρετανικής κυβέρνησης για οδηγίες σχετικά με τη μεταφορά εμπορευμάτων μεταξύ 
Ηνωμένου Βασιλείου και Ευρωπαϊκής Ένωσης από 01/01/2021 εδώ.  

Ο σύνδεσμος για το παραπάνω σημείωμα είναι ο εξής: 
https://brexit.gov.gr/metafores/ . 
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https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%A7%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CE%B9%20%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%BF%CE%B9%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%AF%CE%B5%CF%82%20%CF%83%CF%87%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC%20%CE%BC%CE%B5%20%CF%84%CE%B7%20%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%20%CE%B5%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD%20%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BE%CF%8D%20%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%85%20%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%95%CE%95%20%CE%B1%CF%80%CF%8C%20%CF%84%CE%B7%CE%BD%201%CE%B7%20%CE%99%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85%202021%20gb.pdf
https://brexit.gov.gr/metafores/
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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.: 5290 (01-12-2020)    
Οικονομικό δελτίο Νοεμβρίου 2020, ενημέρωσης περί των οικονομικών και εμπορικών 
δραστηριοτήτων της Βοσνίας- Ερζεγοβίνης,  από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στο 
Σεράγεβο. 
Ο σύνδεσμος για το παραπάνω δελτίο είναι ο εξής: 
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/infofile/72967 
 
Α.Π.: 5312 (01-12-2020)    
Οικονομικό δελτίο Νοεμβρίου 2020, ενημέρωσης περί των οικονομικών και επιχειρηματικών 
εξελίξεων της Ισπανίας,  από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στη Μαδρίτη. 
Ο σύνδεσμος για το παραπάνω δελτίο είναι ο εξής: 
www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/72977  
 
Α.Π.: 5313 (02-12-2020)  
Οικονομικό δελτίο Νοεμβρίου 2020 (τεύχος 37), ενημέρωσης περί των εξελίξεων στην αγορά 
τροφίμων και ποτών, καθώς και των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού στις Η.Π.Α.,  από το 
Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στη Νέα Υόρκη. 
Ο σύνδεσμος για το παραπάνω δελτίο είναι ο εξής: 
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/infofile/729266  
 
Α.Π.: 5330 (03-12-2020)    
Μηνιαίο δελτίο (11ο τεύχος, 01-30/11/2020), 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: 
https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/72993 
 
Α.Π.: 5331 (03-12-2020)    
Οικονομικό δελτίο Νοεμβρίου 2020, ενημέρωσης περί των οικονομικών και επιχειρηματικών 
εξελίξεων του Βελγίου,  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/73023 
 
Α.Π.: 5332 (03-12-2020)    
Οικονομικό δελτίο Νοεμβρίου 2020, ενημέρωσης περί των οικονομικών και επιχειρηματικών 
εξελίξεων και οδηγός επιχειρείν για το έτος 2020 στη Μολδαβία, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής 
Πρεσβείας στο Βουκουρέστι (αρμόδιο και για Μολδαβία). 
Οι σύνδεσμοι για το παραπάνω δελτίο και τον οδηγό είναι οι ακόλουθοι: 
https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/72992 & 
https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/72906 
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http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL5312_2020_F9187.pdf
http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/72977
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL5313_2020_F267.pdf
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/infofile/729266
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL5330_2020_F32603.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/72993
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL5331_2020_F988.pdf
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/infofile/73023
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL5332_2020_F5997.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/72992
https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/72906
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Α.Π.: 5338 (03-12-2020)    
Οδηγός επιχειρείν για το έτος 2020 στην Ιαπωνία,  από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας 
στο Τόκυο. 
Ο σύνδεσμος για τον παραπάνω οδηγό είναι ο εξής: 
https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/72966 
 
Α.Π.: 5371 (04-12-2020)    
Απόφαση της σερβικής κυβέρνησης για την κατανομή των ποσοστώσεων στην εισαγωγή 2,5 
εκατομμυρίων λίτρων οίνου στη σερβική αγορά από την Ευρωπαϊκή Ένωση με προτιμησιακή τιμή,  
από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στο Βελιγράδι. 
Ο σύνδεσμος για την παραπάνω απόφαση είναι ο εξής: 
https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/72983 
 
Α.Π.: 5438 (08-12-2020)    
Αναρτήσεις σχετικά με τις προβλέψεις για την ισπανική οικονομία του ιδρύματος Funcas και τις νέες 
προσαρμογές των μεγάλων ισπανικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της 
Ελληνικής Πρεσβείας στη Μαδρίτη. 
Οι σύνδεσμοι για τις παραπάνω αναρτήσεις είναι οι ακόλουθοι: 
www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/73097   
www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/73096  
 
Α.Π.: 5491 (10-12-2020)    
Ενημερωτικό σημείωμα για τη διαδικασία καταχώρησης φαρμάκων στο κρατικό μητρώο φαρμάκων 
και την απόκτηση άδειας, η οποία είναι απαραίτητη για τη διακίνηση των φαρμακευτικών προϊόντων 
τόσο των εγχωρίων όσο και των εισαγόμενων στη Λευκορωσία, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής 
Πρεσβείας στη Μόσχα. 
 
Α.Π.: 5525 (11-12-2020) 
Απολογιστικό δελτίο τύπου για το 6ο  διαδικτυακό σεμινάριο «Doing Business in Japan – COVID 19 
Challenges and Opportunities» που διοργάνωσε η Enterprise Greece σε συνεργασία με το Γραφείο 
Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στο Τόκιο (10/12/2020) που συγκέντρωσε σχεδόν διακόσιες 
συμμετοχές. Τα βασικά συμπεράσματα του σεμιναρίου είναι η άνοδος των ελληνικών εξαγωγών στην 
Ιαπωνία, η σταδιακή μείωση των δασμών και η κατάργηση των μη δασμολογικών προϊόντων λόγω 
της σύναψης της Συμφωνίας Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ιαπωνίας, η 
προώθηση των ελληνικών εξαγωγών μέσω της συμμετοχής σε διεθνείς εκθέσεις, καθώς και το έξυπνο 
branding των προϊόντων.  
 
Α.Π.: 5658 (16-12-2020)    
Ενημερωτικό δελτίο για το έτος 2020, επισκόπησης των οικονομικών και με προβλέψεις για την 
οικονομία το έτος 2021  στο Βέλγιο,  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/73189 
 

www.pcci.gr
mailto:evep@pcci.gr
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL5338_2020_F7734.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/72966
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL5371_2020_F21834.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/72983
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL5438_2020_F23042.pdf
http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/73097
http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/73096
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL5491_2020_F23097.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL5525_2020_F23146.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL5658_2020_F24958.pdf
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/infofile/73189
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Α.Π.: 5725 (17-12-2020)    
Ενημερωτικός Οδηγός για τη συνολική Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και του Καναδά (CETA), από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στην Οττάβα.  
Ο σύνδεσμος για τον παραπάνω οδηγό είναι ο εξής: 
https://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-
xora/infofile/73202 
 
Α.Π.: 5727 (17-12-2020)    
Ενημερωτικό δελτίο Δεκεμβρίου 2020 (τεύχος 53), 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: 
https://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/infofile/73195 
 
Α.Π.: 5801 (21-12-2020)    
Έρευνα αγοράς Δεκεμβρίου 2020, για την αγορά οίνου στο Βέλγιο με τους κωδικούς (Combined 
Nomencature): HS [2204] της συνδυασμένης ονοματολογίας,  από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής 
Πρεσβείας στις Βρυξέλλες. 
Ο σύνδεσμος για την παραπάνω έρευνα είναι ο εξής: 
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/infofile/73287 
 
Α.Π.: 5803 (21-12-2020)    
Επενδυτικός Οδηγός για το έτος 2020 του Πρακτορείου Επενδύσεων στο Dnipropetrovsk της 
Ουκρανίας,  από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στο Κίεβο. 
 
Α.Π.: 5826 (21-12-2020)    
Προβλέψεις για την ισπανική οικονομία εκ της Τράπεζας της Ισπανίας για το έτος 2021, από το 
Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στη Μαδρίτη. 
Ο σύνδεσμος για το παραπάνω δελτίο είναι ο εξής : 
www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/73309 
 
Α.Π.: 5837 (22-12-2020)    
Ενημέρωση ανάρτησης (Δεκεμβρίου 2020) περί της οικονομικής κατάστασης του ομίλου 

κλωστοϋφαντουργικής Inditex και των μελλοντικών προβλέψεων για τις οικονομικές εξελίξεις της 

Ισπανίας,  από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στη Μαδρίτη. 
Ο σύνδεσμος για την παραπάνω ανάρτηση είναι ο εξής: 
www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/73315 

 

Α.Π.: 5838 (22-12-2020)    
Ενημέρωση ανάρτησης για την κατάσταση της ισπανικής δημόσιας εταιρίας διαχείρισης 
αεροδρομίων Aena, την εξάρτηση των ισπανικών ξενοδοχείων από τις διαδικτυακές εταιρείες 
κρατήσεων και τα νέα στοχευμένα μέτρα στήριξης στον τομέα του τουρισμού της Ισπανίας, από το 
Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στη Μαδρίτη. 
Οι σύνδεσμοι για τις παραπάνω αναρτήσεις είναι οι ακόλουθοι: 
www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/73311  
www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/73312   
www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/73313 

www.pcci.gr
mailto:evep@pcci.gr
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL5725_2020_F25444.pdf
https://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/73202
https://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/73202
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL5727_2020_F8821.pdf
https://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/infofile/73195
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL5801_2020_F30919.pdf
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/infofile/73287
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL5803_2020_F18518.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL5826_2020_F30539.pdf
http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/73309
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL5837_2020_F20013.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL5838_2020_F24837.pdf
http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/73311
http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/73312
http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/73313
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Α.Π.: 5861 (23-12-2020)    
Ενημέρωση ανάρτησης περί της εξαγοράς φωτοβολταϊκού πάρκου στην περιοχή Χαέν της 
Ανδαλουσίας (the Jaén photovoltaic project) στην Ισπανία από τον ελληνικό όμιλο Μυτιληναίος,  από 
το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στη Μαδρίτη. 
Ο σύνδεσμος για την παραπάνω ανάρτηση είναι ο εξής: 
www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/73323 
 
Α.Π.: 5901 (28-12-2020)    
Οδηγός Επιχειρείν (Νοέμβριος 2020) και ενημερωτικό δελτίο για τις διαδικασίες στα σύνορα του 
Ηνωμένου Βασιλείου,  από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στο Λονδίνο. 
Οι σύνδεσμοι για τις παραπάνω αναρτήσεις είναι οι ακόλουθοι: 
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82%20%CE%95
%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%BD%20%CF%83%
CF%84%CE%BF%20%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%20%CE%9
2%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF%20-%202020%20gb.pdf 

https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/73351.  
 
Α.Π.: 5924 (29-12-2020)    
Ενημερωτικό δελτίο Δεκεμβρίου 2020, πληροφόρησης επί των οικονομικών και επιχειρηματικών 
ειδήσεων της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης,  από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στο Σεράγεβο. 
Ο σύνδεσμος για το παραπάνω δελτίο είναι ο εξής: 
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/infofile/73365 
 
Α.Π.: 5932 (29-12-2020)    
Ανάρτηση καταλόγου Επιμελητηρίων Λιβύης, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στην 
Τύνιδα. 
 

www.pcci.gr
mailto:evep@pcci.gr
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL5861_2020_F20249.pdf
http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/73323
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL5901_2020_F10063.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82%20%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%BD%20%CF%83%CF%84%CE%BF%20%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%20%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF%20-%202020%20gb.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82%20%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%BD%20%CF%83%CF%84%CE%BF%20%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%20%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF%20-%202020%20gb.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82%20%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%BD%20%CF%83%CF%84%CE%BF%20%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%20%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF%20-%202020%20gb.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82%20%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%BD%20%CF%83%CF%84%CE%BF%20%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%20%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF%20-%202020%20gb.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/73351
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL5924_2020_F20415.pdf
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/infofile/73365
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL5932_2020_F4423.pdf

