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Προς :  - Eπιµελητηριακούς και 
                        Επιχειρηµατικούς Φορείς 
 
Ε.∆. :    YΠΕΞ 

- ∆ιπλ. Γραφείο κ. ΥΦΥΠΕΞ 
- Γραφείο κ. ΓΓ ∆ΟΣ & ΑΣ   
- Γραφείο κ. Β΄ Γεν. ∆/ντή 
- Β1 ∆/νση 

 
Θέµα :   «Προγραµµατισµός ∆ράσεων Οικονοµικής ∆ιπλωµατίας 
               2010 – ∆ιαδικτυακή πύλη www.agora.mfa.gr».  

 
 

  Αναφερόµενοι στο παραπάνω θέµα, σας πληροφορούµε, ότι ο  
Προγραµµατισµός ∆ράσεων Οικονοµικής ∆ιπλωµατίας του Υπουργείου 
Εξωτερικών για το 2010, που παρουσιάστηκε από τον Υφυπουργό κ. Σπ. 
Κουβέλη στις 11.2.2010, έχει αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη 
www.agora.mfa.gr και βρίσκεται στη διάθεση όλων των ενδιαφεροµένων, οι 
οποίοι παρακαλούνται, όπως αποστείλουν τις προτάσεις και τα σχόλιά τους 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Υπηρεσίας µας : b08@mfa.gr. 
 

Mε την ευκαιρία αυτή, θα θέλαµε, επίσης, να σας ενηµερώσουµε ότι, 
µέσω της ως άνω διαδικτυακής πύλης “Agora” (http://www.agora.mfa.gr/), 
οι Έλληνες επιχειρηµατίες έχουν δυνατότητα έγκυρης και άµεσης 
ενηµέρωσης, για τις τελευταίες οικονοµικές εξελίξεις, καθώς και αναζήτησης 
και εύρεσης πληροφοριών, ανάλογα µε το προϊόν ή την υπηρεσία που 
προσφέρουν, όπως και ανάλογα µε τη χώρα ενδιαφέροντός τους. 

 



 

 

 Ειδικότερα, στην «Αgora» καταχωρούνται, σε καθηµερινή βάση, από τα 
Γραφεία Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ) του Υπουργείου 
Εξωτερικών, που λειτουργούν σε περισσότερες από 50 χώρες του κόσµου, 
µεταξύ άλλων :  
• Εµπορικές, οικονοµικές, επενδυτικές κ.ά. ειδήσεις.  
• Ζητήσεις ξένων επιχειρήσεων για ελληνικά προϊόντα και υπηρεσίες, 
όπως και για συνεργασία µε εταιρείες της χώρας µας. 
• Προκηρύξεις διαγωνισµών ξένων χωρών για προµήθειες και έργα.  
• Στοιχεία για ελληνικές επιχειρηµατικές αποστολές, διεθνείς εκθέσεις, 
συνέδρια κ.ά. εκδηλώσεις που διοργανώνονται στο εξωτερικό.  
• Σηµαντικές για τους Έλληνες εξαγωγείς πληροφορίες. 

 
Επιπλέον, στην πύλη δηµοσιεύονται :  

• «Οδηγοί Επιχειρείν» (Doing Business in…).  
• Ετήσιες εκθέσεις των Γραφείων ΟΕΥ για την πορεία της οικονοµίας των 
χωρών αρµοδιότητάς τους και την εξέλιξη των διµερών οικονοµικών και 
εµπορικών συναλλαγών µας. 
• Πληροφορίες για το νοµικό, δασµο-φορολογικό και εισαγωγικό 
καθεστώς.  
• Μελέτες για επιλεγµένους κλάδους και έρευνες αγοράς για προϊόντα 
και υπηρεσίες. 

 
Παρακαλούµε για την ενηµέρωση των µελών σας για την “Agora”, 

www.agora.mfa.gr, στην οποία έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν 
συνδροµητές δωρεάν και να λαµβάνουν ηλεκτρονικό δελτίο («Newsletter») 
προσωποποιηµένης ενηµέρωσης, για όσες χώρες και όσες κατηγορίες 
προϊόντων ή/και υπηρεσιών ενδιαφέρονται, µε τη συχνότητα που επιθυµούν 
(καθηµερινά, εβδοµαδιαία, µηνιαία), ενώ για κάθε χώρα που επιλέγουν θα 
λαµβάνουν επιπλέον γενικές πληροφορίες και σηµαντικές οικονοµικές 
ειδήσεις για αυτή. ∆ιευκρινίσεις για εγγραφή στην πύλη παρέχονται από την 
αρµόδια Β1 ∆/νση (τηλ. 210 3682755, e-mail: b01@mfa.gr).  
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         Χρήστος Αθανασόπουλος 
         Γενικός Σύµβουλος ΟΕΥ Β΄ 
 

 


