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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 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.: 1476 (01-04-2020) 
Προσφορά προμήθειας Αντισηπτικού Τζελ με οινόπνευμα από σουηδική εταιρεία. 
  
Α.Π.: 1489 (01-04-2020) 
Προσφορά χειρουργικών προστατευτικών μασκών από Κορέα. 
 
Α.Π.: 1497 (02-04-2020)  
Εξαγωγικές ευκαιρίες στη Γερμανία, λόγω πανδημίας του Κορωνοϊού. 
 
Α.Π.: 1515 (03-04-2020) 
Διαδικτυακή πλατφόρμα προσφορών ιατρικού εξοπλισμού και αναλώσιμων για την αντιμετώπιση 
της COVID-19 στην Κίνα. 
 
Α.Π.: 1554 (07-04-2020) 
Ενημερωτικό σημείωμα σε συνέχεια ειδικής διαδικτυακής ημερίδας για τις οικονομικές επιπτώσεις 
της επιδημίας του κορωνοϊού στην Κίνα και τις αναδυόμενες επιχειρηματικές ευκαιρίες. 
 
Α.Π.: 1837 (28-04-2020) 
Βελγική εταιρεία με έδρα σε κεντρικό σημείο των Βρυξελλών, ενδιαφέρεται για την αγορά organic 
peanuts (οργανικά φυστίκια) από την Ελλάδα. 
Επωνυμία:  Buddy Buddy Srl 
Διεύθυνση: Rue des Drapiers 10, B-1050 Brussels 
Υπεύθυνος: Julien GAUCHEROT Owner & Manager 
Email: hello@buddybuddy.bio 
Κινητό: +32 476 95 83 75 
Ιστοσελίδα: www.buddybuddy.bio  

www.instagram.com/buddybuddy  
Πληροφορίες για τα προϊόντα που εμπορεύεται η εταιρεία υπάρχουν στην ιστοσελίδα. 

 
 

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ  Πειραιάς, 06 Μαΐου 2020 

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
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL1476_2020_F30427.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL1489_2020_F7967.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL1489_2020_F7967.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL1497_2020_F8545.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL1497_2020_F8545.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL1515_2020_F8042.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL1515_2020_F8042.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL1554_2020_F8640.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL1554_2020_F8640.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL1837_2020_F12716.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL1837_2020_F12716.pdf
mailto:hello@buddybuddy.bio
http://www.buddybuddy.bio/
http://www.instagram.com/buddybuddy
mailto:commerce@pcci.gr
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Α.Π.: 1868 (29-04-2020) 
Αιγυπτιακή εταιρεία παραγωγής, συσκευασίας και εξαγωγής βοτάνων, μπαχαρικών, αρωματικών 
φυτών και σπόρων, επιζητεί συνεργασία με Έλληνες εισαγωγείς. 
 
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. 

www.pcci.gr
mailto:evep@pcci.gr
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL1868_2020_F11051.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL1868_2020_F11051.pdf
http://agora.mfa.gr/applications/applications/limit/10?limitstart=0
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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.: 1542 (06-04-2020) 
Εκτελεστικός Κανονισμός 2020/485 της Επιτροπής της Ε.Ε., για την τροποποίηση του παραρτήματος 
I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/659 όσον αφορά την είσοδο ζώντων ιπποειδών και 
σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων ιπποειδών στην Ένωση από την Ταϊλάνδη.  
 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0485&from=EL  
 
Α.Π.: 1559 (07-04-2020) 
Ενημέρωση για Έλληνες Εξαγωγείς. 
 
Α.Π.: 1571 (08-04-2020) 
Δειγματοληπτικοί έλεγχοι σε εισαγόμενα φορτία τροφίμων στην Αίγυπτο.  
 
Α.Π.: 1575 (08-04-2020) 
Απαγόρευση εξαγωγής απολυμαντικών προϊόντων.  
 
Α.Π.: 1577 (08-04-2020) 
Νέοι κανονισμοί της Βόρειας Μακεδονίας για επαγγελματίες οδηγούς -  Περί αδειών και 
πιστοποιητικών από τον τομέα των μεταφορών και των κατασκευών. 
 
Α.Π.: 1603 (09-04-2020) 
Μερική άρση περιορισμών στις εξαγωγές φαρμάκων από την Ινδία. 
 
Α.Π.: 1625 (09-04-2020) 
Νέοι κανονισμοί για την εξαγωγή ιατρικού εξοπλισμού κι αναλωσίμων από την Κίνα. 
 
Α.Π.: 1672 (14-034-2020) 
Ενημέρωση για τις διεθνείς εμπορευματικές μεταφορές και συναλλαγές κατά την περίοδο της 
πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19). 
 
Α.Π.: 1679 (14-04-2020) 
Νέα διαδικασία για την ηλεκτρονική θεώρηση πιστοποιητικών καταγωγής και διακίνησης 
εμπορευμάτων στην Τουρκία. 
 
Α.Π.: 1682 (14-04-2020) 
Εκτελεστική απόφαση 2020/514 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.  
 

www.pcci.gr
mailto:evep@pcci.gr
http://www.pcci.gr/
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL1542_2020_F12170.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL1542_2020_F12170.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0485&from=EL%20
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL1559_2020_F12494.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL1571_2020_F11700.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL1575_2020_F14401.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL1577_2020_F11925.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL1603_2020_F5120.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL1625_2020_F8403.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL1672_2020_F5437.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL1679_2020_F7112.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL1682_2020_F10074.pdf
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Α.Π.: 1723 (16-04-2020) 
Εκτελεστική Απόφαση 2020/529 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.  
Ο σύνδεσμος για την παραπάνω Εκτελεστική Απόφαση είναι ο εξής:  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0529&from=EL 
 
Α.Π.: 1726 (16-04-2020) 
Παροχή οδηγιών αναφορικά με τα παραστατικά πωλήσεων που υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους 
δικαιούχους για την επιστροφή του Ε.Φ.Κ. καυσίμων. 
 
Α.Π.: 1775 (23-04-2020) 
Χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων στα Σκόπια -   Ώρες εργασίας δημόσιων φορέων (Υπουργείων 
και άλλων φορέων κρατικής διοίκησης).  
 
Α.Π.: 1832 (28-04-2020) 
Εκτελεστικός Κανονισμός 2020/544 της Επιτροπής της Ε.Ε. , για την τροποποίηση του 
παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 798/2008 όσον αφορά την καταχώριση των Ηνωμένων 
Πολιτειών 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:32020R0544&from=EL  
 
Α.Π.: 1834 (28-04-2020) 
Εκτελεστική απόφαση 2020/543 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.: 1864 (29-04-2020) 
Εκτελεστικός Κανονισμός 2020/581 της Επιτροπής Ε.Ε., για την τροποποίηση του εκτελεστικού 
κανονισμού (ΕΕ) 2018/659 σχετικά µε τους όρους για την είσοδο ζώντων ιπποειδών και σπέρματος, 
ωαρίων και εμβρύων ιπποειδών στην Ένωση :  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0581&from=EL 
 
Α.Π.: 1866 (2904-2020) 
Διορθωτικό στον εκτελεστικό κανονισμό 2019/627 της Επιτροπής της Ε.Ε., περί καθορισμού ενιαίων 
πρακτικών ρυθμίσεων για τη διενέργεια των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης 
που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο σύμφωνα µε τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/625 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
2074/2005 της Επιτροπής όσον αφορά τους επίσημους ελέγχους.  
 

www.pcci.gr
mailto:evep@pcci.gr
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL1723_2020_F11050.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0529&from=EL
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL1726_2020_F10110.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL1775_2020_F8285.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL1832_2020_F11351.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0544&from=EL
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL1834_2020_F19758.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL1864_2020_F11828.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0581&from=EL
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL1866_2020_F11511.pdf

