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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 
 
Στο Ε.Β.Ε. Π. - 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.: 883 (05-003-2018) 
Ο Σαουδαραβικός Οργανισμός SAGIA, Saudi Arabian General Investment Authority, συγκεκριμένα ο 
επικεφαλής του Τμήματος Υγείας και Ανθρωπίνων Επιστημών, Mr. Mahmoud Hamasni ενδιαφέρεται 
ζωηρά για έναρξη συνεργασίας με Ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην 
επιχειρηματική – επενδυτική συνεργασία με σκοπό την κατασκευή λειτουργίας ιδιωτικής 
ιατροφαρμακευτικής μονάδος, για παροχή υπηρεσιών υγείας και νοσοκομειακής περίθαλψης, με την 
μορφή ιδιωτικού ιατρικού κέντρου. Παράλληλα με την κατασκευή της εν λόγω μονάδας αναζητείται 
εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. 
 
Επισυνάπτεται σε ηλεκτρονική μορφή αναλυτική παρουσίαση και παραθέτονται παρακάτω και τα 
πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του αρμόδιου, επικεφαλής, Σαουδαραβικού Οργανισμού με τον οποίον 
μπορείτε να έρθετε σε απευθείας επαφή και να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες, ως 
ακολούθως : 
 
SAGIA – Saudi Arabian General Investment Authority 
Attn. : Mr. Mahmoud Hamasni – Health Care And Life Sciences Advisor 
Tel : 00966 11 203 5380 
E- Mail : MHamasni@sagia.gov.sa 
Mobile : 00966 5466 88833 
 
Α.Π.: 1282 (27-03-2018) 
Κατάλογος με τις 200 κυριότερες εταιρείες εισαγωγής και εξαγωγής αγαθών από και προς Ελλάδα 
κατά το 2017 (τα στοιχεία είναι από το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής της Ρουμανίας (INS)), και 
ενδεχόμενη αξιοποίηση προς το σκοπό της διερεύνησης δυνατοτήτων συνεργασιών. 

 
 

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, 05 Απριλίου 2018 

ΤΜΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ   

Πληροφορίες: Κ. Χατζηϊωάννου   

Τηλέφωνο: 210 41.77.241-5   

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?context=102&categoryid=3604
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mailto:MHamasni@sagia.gov.sa
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL1282_2018_F20253.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL1282_2018_F20253.pdf
mailto:commerce@pcci.gr


 
 

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 

 

 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Ο.Ε.Υ. 

 
Στο Ε.Β.Ε.Π. – Τμήμα Εμπορίου υπάρχουν τα κατωτέρω έγγραφα. Οι ενδιαφερόμενοι για 
περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 210-42.23.364. 
 
Α.Π.: 817 (01-03-2018) 
Ενημερωτικό δελτίο επισκόπησης οικονομικών ειδήσεων και διμερών οικονομικών σχέσεων, 
Φεβρουαρίου 2018, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στο Βουκουρέστι. 
 
Α.Π.: 821 (01-03-2018) 
Ενημερωτικό δελτίο οικονομικής κατάστασης κατά το έτος 2017 στην Κροατία, καθώς και τις 
διμερείς οικονομικές σχέσεις Κροατίας - Ελλάδας, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας 
στο Ζάγκρεμπ. 
 
Α.Π.: 886 (05-03-2018) 
Μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο οικονομικών και επιχειρηματικών ειδήσεων, τεύχος 16 (Φεβρουάριος 
2018) για το Ιράκ, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. στο Ερμπίλ της Ελληνικής Πρεσβείας στη Βαγδάτη. 
 
Α.Π.: 895 (05-03-2018) 
Ενημερωτικό δελτίο οικονομικών ειδήσεων B΄ δεκαπενθημέρου Φεβρουαρίου 2018, από το Γραφείο 
Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στην Άγκυρα. 
 
Α.Π.: 917 (07-03-2017) 
Σημείωμα για τον αγροτικό και κτηνοτροφικό τομέα στην επαρχία Οντάριο (Καναδάς), από το 
Γραφείο Ο.Ε.Υ. του Ελληνικού Προξενείου στο Τορόντο.  
 
Α.Π.: 918 (07-03-2018) 
Ενημερωτικό δελτίο οικονομικών και επιχειρηματικών ειδήσεων για τον Καναδά (Φεβρουάριος 
2018), από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στην Οττάβα. 
 
Α.Π.: 930 (07-03-2018) 
Ενημερωτικό δελτίο (23 Φεβρουαρίου – 06 Μαρτίου  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.: 938 (08-03-2018) 
Ενημερωτικό δελτίο για το μήνα Φεβρουάριο 2018, οικονομικών και επιχειρηματικών εξελίξεων 
Βελγίου, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. Βρυξελλών. 
 
Α.Π.: 951 (08-03-2018) 
Ενημερωτικό δελτίο Φεβρουαρίου 2018, τεύχος 2, οικονομικών και επιχειρηματικών ειδήσεων, από 
το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στο Κάιρο. 
 
Α.Π.: 994 (12-03-2018) 
Ενημερωτικό δελτίο τεύχος Νο 1 (Ιανουάριος 2018) όσον αφορά την οικονομία της Ουγγαρίας καθώς 
και τις πρόσφατες εξελίξεις εμπορικού ενδιαφέροντος, διεθνείς συνεργασίες και διαγωνισμούς, από 
το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στη Βουδαπέστη. 
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Α.Π.: 1056 (15-03-2018) 
Ενημερωτικό δελτίο Νο 14 (Α΄ δεκαπενθήμερο Μαρτίου 2018), επισκόπηση οικονομικών, εμπορικών 
και επιχειρηματικών ειδήσεων για τα Σκόπια, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. στα Σκόπια. 
 
Α.Π.: 1059 (15-03-2018) 
Ενημερωτικό οικονομικό και επιχειρηματικό δελτίο Πολωνίας, αρ. 2 (Φεβρουάριος – Μάρτιος 2018), 
από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. Βαρσοβίας. 
 
Α.Π.: 1089 (15-03-2018) 
Ενημερωτικό σημείωμα για την ανάπτυξη της Ισπανικής οικονομίας για το 2017, από το Γραφείο 
Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στην Μαδρίτη. 
 
Α.Π.: 1108 (16-03-2018) 
Μελέτη για τη βιομηχανία γούνας στην Ισπανία, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στη 
Μαδρίτη. 
 
Α.Π.: 1140 (20-03-2018) 
Ενημερωτικό δελτίο τεύχος Νο 2 (Φεβρουάριος 2018) όσον αφορά την οικονομία της Ουγγαρίας 
καθώς και τις πρόσφατες εξελίξεις εμπορικού ενδιαφέροντος, διεθνείς συνεργασίες και 
διαγωνισμούς, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στη Βουδαπέστη. 
 
Α.Π.: 1141 (20-03-2018) 
Ενημερωτικό σημείωμα από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στο Ντεν Χάαγκ (Ολλανδίας), 
για την εξαπάτηση ελληνικών εταιρειών από την εταιρεία «EU Business Register», η οποία προφανώς 
χρησιμοποιεί τον τίτλο αυτόν για να δημιουργήσει σύγχυση με Ευρωπαϊκό Μητρώο Επιχειρήσεων 
(European Business Register http://www.ebr.org/). 
Η εν λόγω εταιρεία (EU Business Register) αποστέλλει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε 
εταιρείες με σκοπό δήθεν την δωρεάν εγγραφή σε ένα μητρώο επιχειρήσεων και στο έντυπο που 
αποστέλλεται στις εταιρείες αναφέρεται για τριετή συνδρομή με ετήσιο τέλος 995,00 € και αυτόματη 
ανανέωση εάν ο συνδρομητής δεν ακυρώσει εγκαίρως τη συνδρομή. 
Η εταιρεία δεν είναι εγγεγραμμένη στο Ολλανδικό Εμπορικό Επιμελητήριο. 
Σημειωτέον ότι η συγκεκριμένη εταιρεία και το σχετικό e–mail από την εταιρεία χρησιμοποιείται ως 
παράδειγμα εξαπάτησης στην σχετική ολλανδική ιστοσελίδα βοήθειας για την απάτη 
https://www.fraudhelpdesk.org/ : https://www.fraudhelpdesk.org/alerts/tricked-into-a-costly-
subscription-eu-business-register/ 
 
Α.Π.: 1189 (22-03-2018) 
Ενημερωτικό δελτίο οικονομικών ειδήσεων Α΄ δεκαπενθημέρου Μαρτίου 2018, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. 
της Ελληνικής Πρεσβείας στην Άγκυρα. 
 
Α.Π.: 1218 (23-03-2018) 
Ενημερωτικό δελτίο (07–21 Μαρτίου 2018), σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις της ρωσικής 
οικονομίας καθώς και τις σημαντικότερες διεθνείς εκθέσεις που πρόκειται να λάβουν χώρα από τον 
Απρίλιο έως και το Δεκέμβριο του 2018, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στη Μόσχα. 
 
Α.Π.: 1317 (29-03-2018) 
Ενημερωτικό σημείωμα για την ανάπτυξη του επιχειρηματικού τομέα της Ισπανίας για το 2017, από 
το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στην Μαδρίτη. 
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Α.Π.: 1333 (30-03-2018) 
Ενημερωτικό δελτίο για το εξωτερικό εμπόριο της Γαλλίας κατά το έτος 2017, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. 
της Ελληνικής Πρεσβείας στο Παρίσι. 
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ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ – ΗΜΕΡΙΔΕΣ 

 
Α.Π.: 862 (02-03-2018) 
Υπαίθρια έκθεση « Greek Panorama » για τον Ελληνικό τουρισμό, πολιτισμό και γαστρονομία 
Τόπος Διεξαγωγής  : Παλιό Λιμάνι Λεμεσού - Κύπρος 
Περίοδος Διεξαγωγής : 05 – 06 Μαΐου 2018 
Πληροφορίες  : Έφη Μαντά - North Events 
Τηλέφωνα   : +30 210 97.13.281  
E–mail    : emanta@greckapanorama.com, emanta@north-e.com  
Web-site   : https://www.greckapanorama.com/index.php/el/,www.north-e.com  
Περισσότερες πληροφορίες για την έκθεση στο Link : OFFER CYPRUS 
 
Α.Π.: 865 (02-03-2018) 
Διεθνής έκθεση τροφίμων, ποτών « Alimentaria 2018 » 
Τόπος Διεξαγωγής  : Fira Gran Via, Βαρκελώνη- Ισπανία 
Περίοδος Διεξαγωγής : 16 - 19 Απριλίου 2018 
Web-site   : www.alimentaria-bcn.com 
 
Α.Π.: 877 (05-03-2018) 
2η Έκθεση ταξιδιών και διακοπών  
2η Greek Travel Show – Ελληνικές Διακοπές 2018 
Τόπος Διεξαγωγής  : Εκθεσιακός χώρος « Helexpo Maroussi » Μαρούσι – Αττικής 
Περίοδος Διεξαγωγής : 04 – 06 Μαΐου 2018 
Πληροφορίες  : Κα Κατερίνα Τραπτσιώνη 
Τηλέφωνα   : 2310 29.11.88 
E–mail   : travel@helexpo.gr 
 
Α.Π.: 919 (07-03-2018) 
Διεθνής έκθεση για μουσικά όργανα, παρτιτούρες, παραγωγή μουσικής & marketing 
Musikmesse 2018 
Τόπος Διεξαγωγής  : Εκθεσιακό Κέντρο Φρανκφούρτης - Γερμανία 
Περίοδος Διεξαγωγής : 11 - 14 Απριλίου 2018 
Τηλέφωνα   : 210 64.10.405 
E–mail   : info@messefrankfurt.gr  
Web-site   : www.messefrankfurt.gr  
 
Α.Π.: 919 (07-03-2018) 
Διεθνής έκθεση για τεχνολογία & υπηρεσίες οργάνωσης εκδηλώσεων, επαγγελματικό  
ήχο & φωτισμό « Prolight + Sound » 
Musikmesse 2018 
Τόπος Διεξαγωγής  : Εκθεσιακό Κέντρο Φρανκφούρτης - Γερμανία 
Περίοδος Διεξαγωγής : 10 - 13 Απριλίου 2018 
Τηλέφωνα   : 210 64.10.405 
E–mail   : info@messefrankfurt.gr  
Web-site   : www.pls.messefrankfurt.com/frankfurt/en.html  
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Α.Π.: 943 (08-03-2018) 
Διεθνής Έκθεση για ιδέες, εφευρέσεις και Νέα προϊόντα « iENA 2018 » 
Τόπος Διεξαγωγής  : Νυρεμβέργη - Γερμανία 
Περίοδος Διεξαγωγής : 01 – 04 Νοεμβρίου 2018 
Πληροφορίες  : Σωτηρία Θεοφανίδου  
Τηλέφωνα   : 210 64.19.021, 210 64.19.000 
E–mail   : s.theofanidou@ahk.com.gr  
Web-site   : www.iena.de, http://www.german-fairs.gr/alles-ektheseis/iena/  
 
Α.Π.: 1041 (14-03-2018) 
Διεθνής έκθεση « Natural Products Expo West » 
Τόπος Διεξαγωγής  : Βαλτιμόρη – Η.Π.Α. 
Περίοδος Διεξαγωγής : 12 – 15 Σεπτεμβρίου 2018 
Πληροφορίες  : New Hope Network 
Web-site   : www.newhope.com,www.expowest.com 
 
Α.Π.: 1041 (14-03-2018) 
Διεθνής έκθεση « Natural Products Expo West » 
Τόπος Διεξαγωγής  : Annaheim, Καλιφόρνια – Η.Π.Α. 
Περίοδος Διεξαγωγής : 05 – 09 Μαρτίου 2019 
Πληροφορίες  : New Hope Network 
Web-site   : www.newhope.com,www.expowest.com 
 
Α.Π.: 1121 (19-03-2018) 
5η Διεθνής έκθεση τουρισμού  
5η Athens International Tourism Expo 2018 ( AIT Expo ) 
Τόπος Διεξαγωγής  : « Metropolitan Expo » Αεροδρόμιο « Ελ. Βενιζέλος », Σπάτα - Αττικής 
Περίοδος Διεξαγωγής : 07 – 09 Δεκεμβρίου 2018 
Πληροφορίες  : Κα Μαρία Μπένια 
Τηλέφωνα   : 210 61.41.164, 210 61.22.164, 210 80.24.267 
E–mail   : info@leaderexpo.gr 
Web-site   : www.greektourismexpo.gr  
 
Α.Π.: 1229 (23-03-2018) 
Φεστιβάλ Αρχιτεκτονικής του Ισραήλ 
Τόπος Διεξαγωγής  : Εκθεσιακό κέντρο Τελ Αβίβ - Ισραήλ  
Περίοδος Διεξαγωγής : 12 – 13 Ιουνίου 2018 
Πληροφορίες  : Μrs Federica Manasse 
E–mail   : federica@promarket.co.il, federica@fiafestival.co.il 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

 
Στο Ε.Β.Ε.Π. – Τμήμα Εμπορίου υπάρχουν τα κατωτέρω έγγραφα. Οι ενδιαφερόμενοι για 
περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 210-42.23.364. 
 
Α.Π.: 1030 (13-03-2018) 
Απαγορεύσεις και περιορισμοί κατά την εισαγωγή όπλων αεροσφαίρισης (airsoft) και 
χρωμοσφαίρισης (paintball), από την Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και ΕΦΚ. 
 
Α.Π.: 1040 (14-03-2018) 
Εκτελεστική απόφαση 2018/218 της Επιτροπής της Ε.Ε., σχετικά με την τροποποίηση του 
παραρτήματος ΙΙ της απόφασης 92/260/ΕΟΚ, όσον αφορά την προσωρινή αποδοχή καταχωρημένων 
ίππων από ορισμένες περιοχές της Κίνας, για την τροποποίηση της απόφασης 93/195/ΕΟΚ, όσον 
αφορά τους υγειονομικούς όρους και την υγειονομική πιστοποίηση που απαιτούνται για την 
επανείσοδο εγγεγραμμένων ίππων προοριζόμενων για ιπποδρομίες, διαγωνισμούς και πολιτιστικές 
εκδηλώσεις μετά από προσωρινή εξαγωγή στην Κίνα, το Μεξικό και τις Ηνωμένες Πολιτείες της 
Αμερικής, και για την τροποποίηση του παραρτήματος Ι της απόφασης 2004/211/ΕΚ, όσον αφορά 
τις καταχωρήσεις για την Κίνα, το Μεξικό και την Τουρκία στον κατάλογο των τρίτων χωρών και των 
περιοχών τους από τις οποίες εγκρίνονται εισαγωγές ιπποειδών και σπέρματος ωαρίων και εμβρύων 
ιπποειδών στην Ένωση. 
 
Α.Π.: 1053 (14-03-2018) 
Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2018/193 της Επιτροπής της Ε.Ε., με την οποία επιτρέπεται σε 
εργαστήρια της Βραζιλίας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας να διενεργούν ορολογικές δοκιμασίες 
ελέγχου της αποτελεσματικότητας των αντιλυσσικών εμβολίων σε σκύλους, γάτες και ικτίδες. 
 
Α.Π.: 1054 (14-03-2018) 
Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2018/314 της Επιτροπής της Ε.Ε., για την τροποποίηση της εκτελεστικής 
απόφασης (ΕΕ) 2017/247, για ορισμένα μέτρα προστασίας σχετικά με την εκδήλωση εστιών υψηλής 
παθογονικότητας γρίπης των πτηνών σε ορισμένα κράτη μέλη. 
 
Α.Π.: 1143 (20-03-2018) 
Εκτελεστική απόφαση 2018/313 της Επιτροπής της Ε.Ε., για την τροποποίηση της απόφασης 
2009/821/ΕΚ, όσον αφορά τους καταλόγους συνοριακών σταθμών ελέγχου και κτηνιατρικών 
μονάδων στο TRACES. 
 
Α.Π.: 1154 (20-03-2018) 
Εκτελεστική απόφαση 2018/263 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 την αφρικανική πανώλη των χοίρων σε ορισμένα κράτη μέλη. 
 
Α.Π.: 1155 (20-03-2018) 
Εκτελεστική απόφαση 2018/342 της Επιτροπής της Ε.Ε., για την τροποποίηση του παραρτήματος 
της εκτελεστικής απόφασης (EE) 2014/247, για ορισμένα μέτρα προστασίας, σχετικά με την 
εκδήλωση εστιών υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών σε ορισμένα κράτη μέλη. 
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Α.Π.: 1159 (20-03-2018) 
Εκτελεστική απόφαση 2018/187 της Επιτροπής της Ε.Ε., για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ 
της απόφασης 2008/185/ΕΚ, όσον αφορά την έγκριση προγράμματος ελέγχου, για την εκρίζωση της 
νόσου του Aujeszky στην περιφέρεια Emilia – Romagna στην Ιταλία. 
 
Α.Π.: 1168 (21-03-2018) 
Εκτελεστική απόφαση 2018/419 της Επιτροπής της Ε.Ε., για ορισμένα μέτρα προστασίας σχετικά με 
την αφρικανική πανώλη των χοίρων στη Ρουμανία. 
 
Α.Π.: 1180 (21-03-2018) 
Εκτελεστική απόφαση 2018/418 της Επιτροπής της Ε.Ε., για την τροποποίηση του παραρτήματος 
της εκτελεστικής απόφασης (EE) 2017/247, για ορισμένα μέτρα προστασίας, σχετικά με την 
εκδήλωση εστιών υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών σε ορισμένα κράτη μέλη. 
 
Α.Π.: 1191 (22-03-2018) 
Ενημέρωση από το Γραφείο Ο.Ε.Υ της Ελληνικής Πρεσβείας στην Ουάσιγκτον, όσον αφορά την 
επιβολή δασμών σε εισαγόμενα προϊόντα χάλυβα και αλουμινίου στις Η.Π.Α. και έναρξη διαδικασίας 
υποβολής αιτημάτων εξαίρεσης. 
 
Α.Π.: 1213 (22-03-2018) 
Εκτελεστική απόφαση 2018/478 της Επιτροπής της Ε.Ε., για την τροποποίηση του παραρτήματος 
της εκτελεστικής απόφασης (EE) 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.: 1284 (27-03-2018) 
Εκτελεστική απόφαση 2018/489 της Επιτροπής της Ε.Ε., για την τροποποίηση της απόφασης (ΕΕ) 
2017/675, σχετικά με μέτρα για την πρόληψη της εισαγωγής στην Ένωση, του ιού του αφθώδους 
πυρετού, από την Αλγερία και την Τυνησία.  
 
Α.Π.: 1303 (28-03-2018) 
Εκτελεστική απόφαση 2018/510 της Επιτροπής της Ε.Ε., για την τροποποίηση του παραρτήματος 
της εκτελεστικής απόφασης (EE) 2017/247, για ορισμένα μέτρα προστασίας, σχετικά με την 
εκδήλωση εστιών υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών σε ορισμένα κράτη μέλη. 
 
Α.Π.: 1305 (28-03-2018) 
Εκτελεστική απόφαση 2018/518 της Επιτροπής της Ε.Ε., για τους υγειονομικούς όρους και την 
υγειονομική πιστοποίηση που απαιτούνται για την επανείσοδο εγγεγραμμένων ίππων 
προοριζόμενων για διαγωνισμούς ύστερα από προσωρινή εξαγωγή στην Ινδονησία, για την 
τροποποίηση του παραρτήματος Ι της απόφασης 93/195/ΕΟΚ, ως προς την καταχώριση της 
Ινδονησίας και για την τροποποίηση του παραρτήματος Ι της απόφασης 2004/211/ΕΚ, ως προς την 
καταχώριση της Ινδονησίας στον κατάλογο των τρίτων χωρών και των περιοχών τους από τις οποίες 
εγκρίνονται εισαγωγές ζώντων ιπποειδών και σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων ιπποειδών στην 
Ένωση. 
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