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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 

 
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.: 598 (09-02-2018) 
Εταιρεία  : KERNILE Company 
Διεύθυνση  : Plot 34, Industrial Area, New Cairo City, Egypt 
Τηλέφωνο                      : +20226053058 
E-mail   : sales@kernile.com   
Web-site                          : www.kernile.com  
Ενδιαφέρον                : Αιγυπτιακή εταιρεία επιθυμεί  να εξαγάγει  φιστίκια  στην ελληνική αγορά. 
 
Α.Π.: 641 (13-02-2018) 
Παρουσίαση της κινεζικής εταιρείας Jovenstars International Logistics του επιχειρηματικού ομίλου Jointek, ο 
οποίος δραστηριοποιείται στο χώρο της εισαγωγής, εμπορίας, αποθήκευσης και διανομής οίνων και τροφίμων 
στην Κίνα. Παραθέτει  δε μια συνολική πρόταση εισόδου στην κινεζική αγορά, τόσο μέσω των υπηρεσιών που 
προσφέρει στους εξαγωγείς οίνων και τροφίμων (μεταφορά, εκτελωνισμός, αποθήκευση, δίκτυα διανομής), 
όσο και μέσω της πλατφόρμας διασύνδεσης ξένων προμηθευτών και Κινέζων αγοραστών. 
Εκπρόσωπος της εταιρείας επιθυμεί να έρθει σε επαφή με παραγωγούς/εταιρείες ή Ενώσεις/Συνδέσμους των 
κλάδων τροφίμων και ποτών στην Ελλάδα. Στοιχεία επικοινωνίας είναι διαθέσιμα στην τελευταία σελίδα της 
παρουσίασης. 
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλείσθε να απευθύνεστε στο Γραφείο Ο.Ε.Υ. Πεκίνου, στοιχεία 
επικοινωνίας : 
Προϊστάμενος : Εμμανουήλ Στάντζος, Γενικός Σύμβουλος Ο.Ε.Υ. Α' 
Διεύθυνση       : No.19 Guang Hua Lu, Chaoyang District, Beijing 100600, P.R.CHINA 
Τηλέφωνα       : +8610 85326718 
Φαξ                 : +8610 85326738 
E-mail             : ecocom-beijing@mfa.gr 
 
 
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, 02 Μαρτίου 2018 
ΤΜΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ   
Πληροφορίες: Κ. Χατζηϊωάννου   
Τηλέφωνο: 210 41.77.241-5   
Φαξ: 210 41.78.680 
E-mail: commerce@pcci.gr 

 

mailto:evep@pcci.gr
http://www.pcci.gr/evep/articles/category.jsp?categoryid=24656&context=102
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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.: 446 (01-02-2018) 
Ενημερωτικό δελτίο οικονομικών και επιχειρηματικών ειδήσεων για τον Καναδά (Ιανουάριος 2018), από το 
Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στην Οττάβα. 
 
Α.Π.: 469 (02-02-2018) 
Ενημερωτικό δελτίο μηνός Ιανουαρίου 2018, επισκόπησης οικονομικών ειδήσεων και διμερών οικονομικών 
σχέσεων, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στο Βουκουρέστι. 
 
Α.Π.: 503 (05-02-2018) 
Ενημερωτικό δελτίο Ιανουαρίου 2018, τεύχος 1, οικονομικών και επιχειρηματικών ειδήσεων, από το Γραφείο 
Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στο Κάιρο. 
 
Α.Π.: 521 (06-02-2018) 
Ενημερωτικό δελτίο (16 Ιανουαρίου – 05 Φεβρουαρίου 2018), σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις της ρωσικής 
οικονομίας καθώς και τις σημαντικότερες διεθνείς εκθέσεις που πρόκειται να λάβουν χώρα το Α΄ τετράμηνο 
του2018, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στη Μόσχα. 
 
Α.Π.: 531 (06-02-2018) 
Ενημερωτικό δελτίο Νο 12 (Φεβρουάριος 2018), επισκόπηση οικονομικών, εμπορικών και επιχειρηματικών 
ειδήσεων για τα Σκόπια, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. στα Σκόπια. 
 
Α.Π.: 541 (07-02-2018) 
Ενημερωτικό δελτίο για το μήνα Ιανουαρίου 2018, οικονομικών και επιχειρηματικών εξελίξεων Βελγίου, από 
το Γραφείο Ο.Ε.Υ. Βρυξελλών. 
 
Α.Π.: 730 (23-02-2018) 
Ενημερωτικά στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ όσον αφορά τις ελληνικές εξαγωγές στη Σουηδία, σημείωσαν σημαντική 
αύξηση (07 Φεβρουαρίου 2018). Η συνολική αξία των ελληνικών εξαγωγών κατά το χρονικό διάστημα 
Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2017 ανήλθε στο ποσό των 28.832,00 εκατ. Ευρώ , έναντι 25.463,50 εκατ. Ευρώ 
κατά το ίδιο διάστημα του 2016, παρουσιάζοντας αύξηση 13,2%, ενώ η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα 
πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 1.322,40 εκατ. Ευρώ, δηλαδή 7,1%, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της 
Ελληνικής Πρεσβείας στη Στοκχόλμη. 
 
Α.Π.: 734 (23-02-2018) 
Ενημερωτικό δελτίο (06 – 22 Φεβρουαρίου 2018), σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις της ρωσικής οικονομίας 
καθώς και τις σημαντικότερες διεθνείς εκθέσεις που πρόκειται να λάβουν χώρα τον Μάρτιο και Απρίλιο 
του2018, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στη Μόσχα. 
 
Α.Π.: 764 (26-02-2018) 
Ενημερωτικό δελτίο (τεύχος 13, Φεβρουάριος 2018) επισκόπηση οικονομικών, εμπορικών και 
επιχειρηματικών ειδήσεων για τα Σκόπια, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. στα Σκόπια. 

mailto:evep@pcci.gr
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ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ – ΗΜΕΡΙΔΕΣ 

 
 

Α.Π.: 431 (31-01-2018) 
Διεθνής Γενική  Έκθεση 
Τόπος Διεξαγωγής  : Rawalpindi - Πακιστάν 
Περίοδος Διεξαγωγής : 11 – 15  Απριλίου  2018 
Τηλέφωνα   : +92-51-111 722 475, +92 51 8433068 
Φάξ                                                   : +92 51 5111055  
E–mail   : fna@rcci.org.pk, b08@mfa.gr 
 
Α.Π.: 437 (01-02-2018) 
Διεθνής έκθεση αεροπλοΐας, αεροναυπηγικής, αεράμυνας και διαστήματος 
ILA Berlin Air Show 2018 
Τόπος Διεξαγωγής  : Berlin Expo Center Airport - Γερμανία 
Περίοδος Διεξαγωγής : 25 - 29  Απριλίου  2018 
Πληροφορίες   : Αθηνά Θεοφανίδου  
Τηλέφωνα   : 210 64 19 037, 2310 32 77 33 
Web-site   : www.ila-berlin.de, www.german-fairs.gr 
 
Α.Π.: 526 (06-02-2018) 
Κατάλογος των κυριότερων εμπορικών εκθέσεων στη Βραζιλία, έτους 2018. 
Για περισσότερες πληροφορίες από την ιστοσελίδα www.Mdic.gov.br  του βραζιλιάνικου Υπουργείου 
Βιομηχανίας, Εξωτερικού Εμπορίου και Υπηρεσιών, όπως επίσης με το Γραφείο Ο.Ε.Υ. Αγίου Παύλου : 
Προϊστάμενος  : Μάριος Μαθιουδάκης, Γραμμ. Ο.Ε.Υ. Α΄ 
Διεύθυνση         :  Av. Paulista 2073, conj Nacional, Ed. Horsa II, 23 and, conj 2303 Sao Paolo 
Τηλέφωνα         :  005511 32831231 
Φάξ                     :   005511 32621096 
E – mail              :    economy-spa@mfa.gr  
Οι επιχειρήσεις/φορείς να κοινοποιήσουν τυχόν ενδιαφέρον τους για συμμετοχή και στη Διεύθυνση e-mail : 
b08@mfa.gr 
 
Α.Π.: 540 (07-02-2018) 
Έκθεση για τον κλάδο της αγροτικής και περιβαλλοντικής τεχνολογίας και αγροτικών προϊόντων 
AgriteQ 2018 
Τόπος Διεξαγωγής  : Doha - Κατάρ 
Περίοδος Διεξαγωγής : 20 – 22 Μαρτίου  2018  
Πληροφορίες   : Κα Vanessa Abou Jaoudeh, http://agriteq.com/en/agrtieq-2018-home 
Τηλέφωνα   : +974 44128.150, 974 44128.160 (Ελληνική Πρεσβεία στη Ντόχα  
                                                              Διεύθυνση : P.O. Box 15721 Ντόχα, Κατάρ) 
E–mail   : Vanessa.Aboujaoudeh@ifexpo.com, gremb.doha@mfa.gr  
 
Α.Π.: 540 (07-02-2018) 
Διεθνής έκθεση  
Τόπος Διεξαγωγής  : Τρίπολη -  Λιβύης  
Περίοδος Διεξαγωγής : 02 – 12 Απριλίου  2018  
Πληροφορίες   : Πρεσβεία της Λιβύης στην Αθήνα 
Τηλέφωνα   : 210 6742120-2   
Φάξ                                                   : 210 6742761 
E–mail   : post@libyanembassy.gr  
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Α.Π.: 554 (08-02-2018) 
Κατάλογος με διεθνείς και τοπικές εκθέσεις που πραγματοποιούνται στην Ολλανδία, έτους 2018. 
 
Α.Π.: 616 (12-02-2018) 
« Πάρκο Καινοτομίας 258 » 
Τόπος Διεξαγωγής  : Quzhou – Zhejiang  -  Κίνα  
Περίοδος Διεξαγωγής : Ιούνιος 2018  
Πληροφορίες   : Mrs Zhang 
Τηλέφωνα   : +86 571-87763798 
Κινητό                                            : +86 15824409556, 
Φάξ                                                   : +86 571-87763797 
E–mail   : nnhzcsj@163.com  
Παρακαλούνται οι επιχειρήσεις/φορείς να κοινοποιήσουν τυχόν ενδιαφέρον τους για συμμετοχή και στη 
Διεύθυνση E–mail : b08@mfa.gr 
 
Α.Π.: 651 (15-02-2018) 
9η Διεθνής  αγροτική έκθεση  « Sawsana  2018 » 
Τόπος Διεξαγωγής  : Αμμάν - Ιορδανίας 
Περίοδος Διεξαγωγής : 25 – 27  Απριλίου  2018 
Τηλέφωνα   : +962-6-5531179, +962-7-97421556 
Φάξ                                                   : +962-6-5519938  
Παρακαλούνται οι επιχειρήσεις/φορείς να κοινοποιήσουν τυχόν ενδιαφέρον τους για συμμετοχή και στη 
Διεύθυνση E–mail : b08@mfa.gr  
 
Α.Π.: 658 (15-02-2018) 
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς ενημερώνει τα μέλη του, ότι ο οργανισμός Enterprise 
Greece σε συνεργασία  με τα κατά τόπους Γραφεία Ο.Ε.Υ. των Ελληνικών Πρεσβειών, προγραμματίζει τη 
διοργάνωση επιχειρηματικών συναντήσεων με αγοραστές του κλάδου των τροφίμων από Η.Π.Α. , Καναδά, 
Ρωσία, Ουκρανία, Πολωνία, Ουγγαρία, Κροατία, Σερβία και Ρουμανία προκειμένου να έλθουν σε επαφή με 
εξωστρεφείς και εξαγωγικές εταιρείες του κλάδου τροφίμων και αναψυκτικών. 
Οι επιχειρηματικές συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν 4 – 5 Ιουνίου 2018 (Θεσσαλονίκη) και 7 – 8 Ιουνίου 
2018 (Αθήνα). 
Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετάσχουν θα πρέπει να υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις έως τις 12 
Μαρτίου 2018. 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε : 

- Α. Τρυποσκούφη  στο τηλέφωνο 210 3355778 
            (a.triposkoufi@enterprisegreece.gov.gr ) 

- Φ. Νάκου στο τηλέφωνο 210 3355727 
            (f.nakou@enterprisegreece.gov.gr) 
 
Α.Π.: 710 (20-02-2018) 
Κατάλογος εμπορικών εκθέσεων στη Βοσνία Ερζεγοβίνη για το 2018, καθώς και κατάλογο των 
σημαντικότερων εκθέσεων τουρισμού και περιβάλλοντος,  από την Πρεσβεία της Βοσνίας Ερζεγοβίνης στην  
Αθήνα. 
 
Α.Π.: 731 (23-02-2018) 
Κατάλογος διεθνών κλαδικών και επαγγελματικών εκθέσεων που πρόκειται να πραγματοποιηθούν μέχρι 
τέλος τρέχοντος έτους στο Σουλτανάτο του Ομάν, από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της 
Μασκάτ. 
 

mailto:evep@pcci.gr
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL0554_2018_F21613.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL0554_2018_F21613.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL0616_2018_F9198.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL0616_2018_F9198.pdf
mailto:nnhzcsj@163.com
mailto:b08@mfa.gr
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL0651_2018_F17770.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL0651_2018_F17770.pdf
mailto:b08@mfa.gr
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL0658_2018_F4316.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL0658_2018_F4316.pdf
mailto:a.triposkoufi@enterprisegreece.gov.gr
mailto:f.nakou@enterprisegreece.gov.gr
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL0710_2018_F9296.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL0710_2018_F9296.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL0731_2018_F1061.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL0731_2018_F1061.pdf


  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

 

 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

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

 

 
Α.Π.: 733 (23-02-2018) 
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς ενημερώνει τα μέλη του, ότι θα πραγματοποιηθεί το 6ο 
Διεθνές Συνέδριο « Africa CEO Forum », στο Αμπιτζάν, στην Ακτή Ελεφαντοστού, από 26 έως 27 Μαρτίου, από 
τον όμιλο Jeune Afrique Media Group  και την εταιρεία rainbow unlimited. 
Το συνέδριο, σύμφωνα με τους διοργανωτές αποτελεί μια πλατφόρμα του ιδιωτικού τομέα στην Αφρική, όπου 
συναντώνται Διευθύνοντες Σύμβουλοι σημαντικών διεθνών και αφρικανικών εταιρειών. 
Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να λάβουν  περισσότερες πληροφορίες για το Συνέδριο από την 
σχετική ιστοσελίδα : www.theafricaceoforum.com 
Παρακαλούνται οι επιχειρήσεις/φορείς να κοινοποιήσουν τυχόν ενδιαφέρον τους για συμμετοχή και στη 
Διεύθυνση E–mail : b08@mfa.gr 
 
Α.Π.: 780 (27-02-2018) 
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς ενημερώνει τα μέλη του, ότι θα διεξαχθεί το « 2ο 
Επενδυτικό Φόρουμ » του Κουβέιτ, στις 20 – 21  Μαρτίου 2018 στη πόλη του Κουβέιτ και συνδιοργανώνεται 
από την Αρχή Προώθησης Άμεσων Επενδύσεων (KDIPA) και το Επιμελητήριο Εμπορίου και Βιομηχανίας του 
Κουβέιτ. 
Για περισσότερες πληροφορίες  επισκεφθείτε τον ιστότοπο : http://kif.kdipa.gov.kw/ 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

 
Α.Π.: 487 (02-02-2018) 
Απόφαση της Μικτής Επιτροπής του ΕΟΧ (Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος) 66/2016 για την τροποποίηση 
του παραρτήματος 1 (Κτηνιατρικά και φυτοϋγειονομικά θέματα) της συμφωνίας για τον ΕΟΧ [2017/2017], 
είναι αναρτημένη στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση της επίσημης εφημερίδας της Ε.Ε. : 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017D2017&from=el 
 
Α.Π.: 533 (06-02-2018) 
Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής της Ε.Ε. 2018/169, για την τροποποίηση του παραρτήματος της 
εκτελεστικής απόφασης 2014/709/ΕΕ σχετικά με τα μέτρα  ελέγχου της υγείας των ζώων όσον αφορά την 
αφρικανική πανώλη των χοίρων σε ορισμένα κράτη μέλη. 
 
Α.Π.: 573 (08-02-2018) 
Εφαρμογή της προφορικής διασάφησης στη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία/εξαγωγή σύμφωνα με τον 
Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα (UCC) – Χρήση του ΕΔΕ  Άνευ Στατιστικής, από την Γενική Διεύθυνση 
Τελωνείων και ΕΦΚ. 
 
Α.Π.: 603 (12-002-2018) 
Κατά την πρώτη συνεδρίαση της μεικτής Ευρώ – Σαουδαραβικής επιτροπής για θέματα εξωτερικού εμπορίου 
και επενδύσεων που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα και στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος VISION 
2030, ο Σαουδαραβικός Οργανισμός, αρμόδιος για θέματα προσέλκυσης αλλοδαπών επενδύσεων στη χώρα 
(SAGIA) προέβη σε ανακοινώσεις – διευκρινήσεις για σημαντικά ζητήματα που αφορούν την έκδοση αδειών 
άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας ή την χορήγηση θεωρήσεων αδειών εισόδου σε αλλοδαπούς 
επιχειρηματίες και νέους υποψήφιους αλλοδαπούς επενδυτές. 
 
Α.Π.: 755 (26-02-2018) 
Ενημέρωση από το Τμήμα Εμπορίου και Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Αντιπροσωπείας, ο Σαουδαραβικός 
Οργανισμός για τον έλεγχο των τροφίμων και φαρμάκων – SFDA – Saudi and Food Drug Authority – εξέδωσε 
ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία θα απαγορεύεται εφεξής  η ηλεκτροπληξία στα πουλερικά.  
Η εν λόγω απαγόρευση, σύμφωνα με την ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Αντιπροσωπείας από τοπικές και 
αλλοδαπές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην εκτροφή και εισαγωγές πουλερικών στη χώρα, τίθεται 
σε ισχύ από 1ης Μαρτίου 2018. 
 
Α.Π.: 756 (26-02-2018) 
Ενημέρωση από το Τμήμα Εμπορίου και Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Αντιπροσωπείας, ο αρμόδιος 
Σαουδαραβικός Οργανισμός για τον έλεγχο τροφίμων και φαρμάκων – Saudi Food and Drug Authority – SFDA 
– ανακοίνωσε την άρση απαγόρευσης εισαγωγών στη χώρα, λόγω σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας, νωπού 
βόειου κρέατος από την Μεγάλη Βρετανία. 
Όσον αφορά την Ελλάδα για μεν τα αυγά και το θερμικά επεξεργασμένο κρέας πουλερικών οι εισαγωγές στην 
Σαουδική Αραβία επιτρέπονται βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν στη χώρα. Αντίστοιχα 
εξακολουθούν οι απαγορεύσεις εισαγωγών νωπού βόειου κρέατος, τόσο από την Ελλάδα, όσο και από άλλες 
χώρες – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
Α.Π.: 760 (26-02-2018) 
Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/1915 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «για την απαγόρευση της εισαγωγής 
δειγμάτων από ορισμένα είδη άγριας πανίδας και χλωρίδας στην Ένωση». 
Ο κοινοποιούμενος Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1915 αποτελεί έναν από τους Εκτελεστικούς κανονισμούς 
αναφορικά με την Διεθνή σύμβαση CITES, μαζί με τον βασικό για την ενιαία εφαρμογή της σύμβασης στην Ε.Ε., 
κανονισμό (ΕΚ) 338/1997 του Συμβουλίου «για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον 
έλεγχο του εμπορίου τους», με εστίαση όμως στις απαγορεύσεις της εισαγωγής δειγμάτων από ορισμένα είδη 
άγριας πανίδας και χλωρίδας στην Ένωση. 
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