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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΡΤΙΟΥ 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?context=102&categoryid=3604 
 
 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 

Α.Π.: 1001 (03-03-2020 ) 
Πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων στο Ισραήλ, με τη μέθοδο ΣΔΙΤ/ΡΡΡ (Συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού 
τομέα – Private public partnerships). 
  
Α.Π.: 1134 (11-03-2020 ) 
Προώθηση ελληνικών εξαγωγών τροφίμων στην Ινδονησία. 
 
Α.Π.: 1406 (30-03-2020 ) 
Τουρκικό βυρσοδεψείο ενδιαφέρεται για συνεργασία και προσφέρει: 
Παραγωγή σύμφωνα με δείγματα (Χρώμα, ύψος μαλλιού, τύπος κλπ.) 
Προϊόν: Τελειωμένο δέρμα μαλλί προβατοειδών / αρνιών σε έτοιμο για παραγωγή Γούνας. Rassado, Tigrado, 
Τοσκάνη, Merinillo, Merino, διπλό πρόσωπο, Shearling, 
Προέλευση: Ιταλικά, Ισπανικά, Ανατολικά, Αγγλικά, Τουρκικά Αρνί / Πρόβατα - Παραγωγή: Κατασκευάζεται 
στην Τουρκία. 
 
OLCAY DERİ SAN.ve TIC LTD.ŞTİ. 
Marmaracık OSB Mah.Hazan Sk.7 / 1 
Ergene / Tekirdağ / Τουρκία 
info@olcayleather.com 
http://olcay-leather-turkey.imexbb.com/ 
https://www.instagram.com/olcayleatherturkey 
https://www.facebook.com/olcayleatherturkey 
 
Για ζήτηση επιχειρηματικών συνεργασιών και προσφορών, μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του 
Υπουργείου Εξωτερικών, Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών, Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας : 
http://agora.mfa.gr/applications/applications/limit/10?limitstart=0 
 
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 Απριλίου 2020 

ΤΜΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ   

Πληροφορίες: Κ. Χατζηϊωάννου   

Τηλέφωνο: 210 41.77.241-5   

Φαξ: 210 41.78.680 

E-mail: commerce@pcci.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. 
Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Ε.Β.Ε.Π. www.pcci.gr, υπάρχουν οι σχετικές αναρτήσεις 
σχετικά με την αποχώρηση του ΗΒ από την ΕΕ. 
 
Α.Π.: 1014 (04-03-2020) 
Έγγραφο του Υπουργείου Εξωτερικών, Β8 Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης, σχετικά με την 
κατάθεση στον Π.Ο.Ε. (Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου) που αφορά στη μετάφραση στην αγγλική 
του πλήρους κειμένου, του υπό αναθεώρηση αιγυπτιακού προτύπου για τη φέτα (υπ’ αριθ. ES 1008-
12). 
 
Α.Π.: 1047 (05-03-2020) 
Εκτελεστικός Κανονισµός 2019/2124 της Επιτροπής της Ε.Ε. για τη συµπλήρωση του κανονισµού 
(ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά τους κανόνες για 
τους επίσηµους ελέγχους φορτίων ζώων και αγαθών υπό διαµετακόµιση, μεταφόρτωση και 
περαιτέρω μεταφορά µέσω της Ένωσης και για την τροποποίηση των κανονισµών της Επιτροπής 
(ΕΚ) αριθ. 798/2008, (ΕΚ) αριθ. 1251/2008, (ΕΚ) αριθ. 119/2009, (ΕΕ) αριθ. 206/2010, (ΕΕ) αριθ. 
605/2010, (ΕΕ) αριθ. 142/2011, (ΕΕ) αριθ. 28/2012, του εκτελεστικού κανονισµού (ΕΕ) 2016/759 
της Επιτροπής και της απόφασης 2007/777/ΕΚ της Επιτροπής. 
 
Α.Π.: 1068 (09-03-2020) 
Περιορισμός των εξαγωγών για ιατρικά υλικά (προστατευτικές και χειρουργικές μάσκες, ιατρικές φόρμες, 

προστατευτικά γυαλιά και χειρουργικά γάντια) λόγω της επιδημίας του κοροναϊού COVID-19 στην 

Τουρκία, σύμφωνα με τον Νόμο υπ’ αριθμ. 31058/4.03.2020 (απόφαση του Υπουργείου Εμπορίου), ο 

οποίος δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα Κυβερνήσεως με τίτλο ‘’Εξαγωγή Εμπορευμάτων που Υπόκεινται σε 

Απαγόρευση ή Ειδική Άδεια’’.  

 

Α.Π.: 1084 (09-03-2020) 
Αναζήτηση Ελληνικών παραγωγικών επιχειρήσεων στην Αίγυπτο σε διαδικασία εγγραφής στο Ειδικό 
Μητρώο Αλλοδαπών Παραγωγικών Μονάδων στην Αίγυπτο. 
 

Α.Π.: 1085 (09-03-2020) 
Διακίνηση καρπών εσπεριδοειδών καταγωγής ΕΕ. 

 

Α.Π.: 1095 (09-03-2020) 
Εκτελεστική Απόφαση 2020/384 της Επιτροπής της Ε.Ε., για την τροποποίηση του παραρτήµατος 
της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2020/47 για µέτρα προστασίας σχετικά µε την υψηλής 
παθογονικότητας γρίπη των πτηνών του υποτύπου H5N8 σε ορισµένα κράτη µέλη. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0384&from=EL 
 
Α.Π.: 1123 (11-03-2020) 
Κατάθεση στον ΠΟΕ ειδοποιήσεων από την Αίγυπτο σχετικά με την εφαρμογή νέων προτύπων 
(Standards) σε προϊόντα. 
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Α.Π.: 1136 (11-03-2020) 
Δημόσια Αρχή Τροφίμων και Διατροφής Κουβέιτ – Εισαγωγές κρέατος από Ευρωπαϊκές χώρες υπό 
προϋποθέσεις. 
 
Α.Π.: 1151 (12-03-2020) 
Εκτελεστικός Κανονισμός 2019/2124 της Επιτροπής της Ε.Ε., για τη συμπλήρωση του κανονισμού 
(ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τους κανόνες για 
τους επίσημους ελέγχους φορτίων ζώων και αγαθών υπό διαμετακόμιση, μεταφόρτωση και 
περαιτέρω μεταφορά µέσω της Ένωσης και για την τροποποίηση των κανονισμών της Επιτροπής 
(ΕΚ) αριθ. 798/2008, (ΕΚ) αριθ. 1251/2008, (ΕΚ) αριθ. 119/2009, (ΕΕ) αριθ. 206/2010, (ΕΕ) αριθ. 
605/2010, (ΕΕ) αριθ. 142/2011, (ΕΕ) αριθ. 28/2012, του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/759 
της Επιτροπής και της απόφασης 2007/777/ΕΚ της Επιτροπής. 
https://eur-
lex.europa.eu/legalcontent/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2124&qid=1583831290287&from=EL 
 
Α.Π.: 1152 (12-03-2020) 
Εκτελεστικός Κανονισμός 2019/2124 της Επιτροπής της Ε.Ε., για τη συμπλήρωση του κανονισμού 
(ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες για 
τους επίσημους ελέγχους φορτίων ζώων και αγαθών υπό διαμετακόμιση, μεταφόρτωση και 
περαιτέρω μεταφορά µέσω της Ένωσης και για την τροποποίηση των κανονισμών της Επιτροπής 
(ΕΚ) αριθ. 798/2008, (ΕΚ) αριθ. 1251/2008, (ΕΚ) αριθ. 119/2009, (ΕΕ) αριθ. 206/2010, (ΕΕ) αριθ. 
605/2010, (ΕΕ) αριθ. 142/2011, (ΕΕ) αριθ. 28/2012, του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/759 
της Επιτροπής και της απόφασης 2007/777/ΕΚ της Επιτροπής.  
https://eur-
lex.europa.eu/legalcontent/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2124&qid=1583831290287&from=EL 
 
Α.Π.: 1176 (16-03-2020) 
Εκτελεστική απόφαση 2020/397 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.: 1185 (16-03-2020) 
Νομοθετήματα που διέπουν τις διαδικασίες εισαγωγής και ακατέργαστου κρέατος στο Λίβανο. 
 
Α.Π.: 1186 (16-03-2020) 
Εκτελεστικός Κανονισµός 2020/393 της Επιτροπής της Ε.Ε., για την τροποποίηση του παραρτήματος 
I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 798/2008, όσον αφορά την καταχώριση της Ρωσίας στον κατάλογο 
τρίτων χωρών, εδαφών, ζωνών ή διαμερισμάτων από τα οποία επιτρέπεται να εισαχθούν ή να 
διαμετακομιστούν µέσω της Ένωσης ορισµένα βασικά προϊόντα πουλερικών σε σχέση µε την 
ψευδοπανώλη των πτηνών.  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0393&from=EL 
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Α.Π.: 1206 (16-03-2020) 
Εκτελεστικός Κανονισµός 2019/2124 της Eπιτροπής της Ε.Ε., για τη συμπλήρωση του κανονισμού 
(ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες για 
τους επίσημους ελέγχους φορτίων ζώων και αγαθών υπό διαμετακόμιση, μεταφόρτωση και 
περαιτέρω μεταφορά µέσω της Ένωσης και για την τροποποίηση των κανονισμών της Επιτροπής 
(ΕΚ) αριθ. 798/2008, (ΕΚ) αριθ. 1251/2008, (ΕΚ) αριθ. 119/2009, (ΕΕ) αριθ. 206/2010, (ΕΕ) αριθ. 
605/2010, (ΕΕ) αριθ. 142/2011, (ΕΕ) αριθ. 28/2012, του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/759 
της Επιτροπής και της απόφασης 2007/777/ΕΚ της Επιτροπής. 
 
Α.Π.: 1323 (24-03-2020) 
Εγκύκλιος του γ/ΥΠΕΞ σχετικά με την επικύρωση εμπορικών εγγράφων. 
 
Α.Π.: 1349 (24-03-2020) 
Εκτελεστικός Κανονισμός 2020/402 της Επιτροπής της Ε.Ε., της 14 Μαρτίου 2020, «για την εξάρτηση 
της εξαγωγής ορισμένων προϊόντων από την προϋπόθεση της προσκόμισης άδειας εξαγωγής». 
 
Α.Π.: 1383 (27-03-2020) 
Γνωστοποίηση σύστασης (ΕΕ) 2020/403 – Διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης και 
εποπτείας της αγοράς στο πλαίσιο της απειλής COVID-19. 
 
Α.Π.: 1439 (31-03-2020) 
Άρση περιορισμών σε πτηνοτροφικά προϊόντα ελληνικής προέλευσης στο Κουβέιτ. 
 
Α.Π.: 1455 (31-03-2020) 
Ανοιχτοί συνοριακοί σταθμοί στη Ρουμανία. 
 
Α.Π.: 1460 (31-03-2020) 
Εκτελεστική απόφαση 2020/451 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.: 1461 (31-03-2020) 
Εκτελεστική Απόφαση 2020/406 της Επιτροπής της Ε.Ε., για την τροποποίηση του παραρτήµατος 
της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2020/47, για µέτρα προστασίας σχετικά µε την υψηλής 
παθογονικότητας γρίπη των πτηνών του υποτύπου H5N8 σε ορισµένα κράτη µέλη.  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0406&from=EL 
 
Α.Π.: 1472 (31-03-2020) 
Περιορισμοί στις εξαγωγές φαρμάκων από την Ινδία. 
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