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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 

 
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.: 1536 (06-04-2022) 
Ενημέρωση αναφορικά με την εκδήλωση ενδιαφέροντος, από την εταιρεία συσκευασίας, εμπορίας και 
διανομής τροφίμων «SaboPack”, με έδρα το Σεράγεβο, για εμπορική συνεργασία με ελληνικές εταιρείες, από το 
Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Σεράγεβο.  
 
Α.Π.: 1683 (13-04-2022) 
Ενημέρωση, αναφορικά με εκδήλωση ενδιαφέροντος, από ουγγρική εταιρεία, για ανάπτυξη εμπορικών 
συνεργασιών με ελληνικές εταιρείες, με την προσφορά προϊόντων για αγροτικές καλλιέργειες, για την 
αντιμετώπιση της λειψυδρίας και τη μείωση κατανάλωσης νερού άρδευσης για ανάπτυξη των προϊόντων της 
στην Ελλάδα, από Hepa Greece. 
 
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, Απρίλιος 2022 

ΤΜΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ   

Πληροφορίες: Στεφ. Γεωργόπουλος   

Τηλέφωνο: 210 41.77.241-5 (εσωτ. 232)   

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/EmpNL1536_2022_F22055.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL1683_2022_F30683.pdf
http://agora.mfa.gr/applications/applications/limit/10?limitstart=0
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ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ – ΗΜΕΡΙΔΕΣ 
 
 
Στο ΕΒΕΠ – Τμήμα Εμπορίου υπάρχουν τα κατωτέρω έγγραφα. Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες 
πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 210-42.23.364. 
 
Α.Π.: 1582 (08-04-2022)  
Διεθνής Έκθεση 
“BALKAN VINO & FOOD FAIR, Food and Agroindustry Expo” 
Περίοδος Διεξαγωγής : 01 – 04 Ιουνίου 2022 
Τόπος Διεξαγωγής  : Τίρανα  
Πληροφορίες   : Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Πρεσβείας της Ελλάδος στα Τίρανα  
Τηλέφωνο   : + 355 42274210 / 11 /12 
E - Mail   : info@klikekspogroup.com 
Ιστοσελίδα:   : vinofoodfair@klikekspogroup.com 
 
Α.Π.: 2053 (11-05-2022)  
Διεθνής Έκθεση 
“ITM 2022 – International Textile Machinery Fair” 
Περίοδος Διεξαγωγής : 14 – 18  Ιουνίου 2022 
Τόπος Διεξαγωγής  : Κωνσταντινούπολη, Τουρκία 
Πληροφορίες   : Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Πρεσβείας της Τουρκίας στην Αθήνα  
Τηλέφωνο   : 210 – 72 22 196 
E - Mail   : athens@trade.gov.tr 
Ιστοσελίδα:   : https://www.itexhibition.com/itm2022/home 
 

www.pcci.gr
mailto:evep@pcci.gr
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mailto:vinofoodfair@klikekspogroup.com
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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.: 1489 (04-04-2022) 
Ενημέρωση αναφορικά με τη διαρκώς αυξανόμενη αγορά λειτουργικών ποτών στις Η.Π.Α., από το 
Γραφείο Ο.Ε.Υ. του Ελληνικού Προξενείου στο Σικάγο.  
 
Α.Π.: 1490 (04-04-2022) 
Ενημερωτικό σημείωμα αναφορικά με τις εντάσεις στη διατροφική αλυσίδα στην Ισπανία, από το 
Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στη Μαδρίτη. 
 
Α.Π.: 1491 (04-04-2022) 
Ενημερωτικό σημείωμα αναφορικά με τη δραστηριοποίηση του ισπανικού οργανισμού τουρισμού 
“Turespana” στις Η.Π.Α., από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στη Μαδρίτη. 
 
Α.Π.: 1492 (04-04-2022) 
Ενημέρωση σε σχέση με τις εξαγωγικές δυνατότητας εξωστρεφών ελληνικών επιχειρήσεων στην 
Πολωνία, από τη Β1 Διεύθυνση Σχεδιασμού Εξωστρέφειας και Συντονισμού Φορέων Εξωστρέφειας 
του Υπουργείου Εξωτερικών.  
 
Α.Π.: 1495 (04-04-2022) 
Ενημερωτικό δελτίο (Τεύχος 73) επισκόπησης οικονομικών, εμπορικών και επιχειρηματικών 
ειδήσεων στη  Δημοκρατία της Β. Μακεδονίας για τον Απρίλιο 2022, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της 
Ελληνικής Πρεσβείας στα Σκόπια. 
 
Α.Π.: 1496 (04-04-2022) 
Ενημερωτικό δελτίο οικονομικών και επιχειρηματικών εξελίξεων στην Ολλανδία για τον Μάρτιο 
2022, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στη Χάγη.  
 
Α.Π.: 1524 (05-04-2022) 
Ενημερωτικό δελτίο οικονομικών και επιχειρηματικών ειδήσεων του Καναδά για το Μάρτιο 2022, 
από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στην Οττάβα.  
 
Α.Π.: 1529 (05-04-2022) 
Έρευνα αγοράς για τον κλάδο των καλλυντικών στην Πολωνία, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής 
Πρεσβείας στη Βαρσοβία. 
 
Α.Π.:1534 (06-04-2022) 
Ενημερωτικό σημείωμα για την ισπανική επένδυση ύψους 11 δις ευρώ στην ανάπτυξη επεξεργαστών 
και ημιαγωγών, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στη Μαδρίτη. 
 
Α.Π.:  1544 (06-04-2022) 
Ενημερωτικό δελτίο επισκόπησης οικονομικών ειδήσεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας (Μάρτιος 2022),  
από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στη Μόσχα. 
 
 

www.pcci.gr
mailto:evep@pcci.gr
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Α.Π.:  1558 (07-04-2022) 
Ενημέρωση σε σχέση με τη συνέντευξη CEO του γερμανικού κολοσσού χημικών προϊόντων BASF και 
την προειδοποίηση για κατάρρευση της γερμανικής οικονομίας, στην περίπτωση που επιβληθεί 
μποϊκοτάζ στις ρωσικές εισαγωγές φυσικού αερίου, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας 
στο Βερολίνο. 
 
Α.Π.: 1572 (07-04-2022) 
Ενημερωτικό δελτίο οικονομικών και επιχειρηματικών εξελίξεων στην Αίγυπτο για τον Μάρτιο 2022, 
από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στο Κάιρο.  
 
Α.Π.: 1574 (08-04-2022) 
Έκθεση αναφορικά με τις επικρατούσες τάσεις στην αγορά ιχθυηρών των Η.Π.Α., από το Γραφείο 
Ο.Ε.Υ. του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στο Σικάγο. 
 
Α.Π.:  1575 (08-04-2022) 
Ενημερωτικό σημείωμα σε σχέση με το επιχειρηματικό φόρουμ, που διοργανώθηκε από το 
Επιμελητήριο Εμπορίου της Ισπανίας , με θέμα: «Βιώσιμη εφοδιαστική αλυσίδα και μεταφορές», από 
το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στη Μαδρίτη. 
 
Α.Π.: 1576 (08-04-2022) 
Ενημερωτικό δελτίο οικονομικών και επιχειρηματικών εξελίξεων στο Βέλγιο για το Μάρτιο 2022, από 
το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στις Βρυξέλλες. 
 
Α.Π.:  1577 (08-04-2022) 
Δελτίο τύπου αναφορικά με την έκθεση “BIG 5 SAUDI” , η οποία προσφέρει άμεση πρόσβαση σε 
αγοραστές στην ακμάζουσα κατασκευαστική αγορά της Σαουδικής Αραβίας και των όμορων χωρών, 
από την Enterprise Greece. 
 

Α.Π.: 1581 (08-04-2022) 
Ενημερωτικό δελτίο οικονομικών και επιχειρηματικών εξελίξεων στην Αλβανία για το Μάρτιο 2022, 
από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στα Τίρανα.  
 

Α.Π.:  1605 (11-04-2022) 
Ενημέρωση αναφορικά με την αποτίμηση δράσεως εξωστρέφειας με συμμετοχή του Γραφείου Ο.Ε.Υ. 
στις Διεθνείς εκθέσεις Alimentaria και Hostelco, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στη 
Μαδρίτη. 
 

Α.Π.:  1606 (11-04-2022) 
Ενημέρωση αναφορικά με την επιταχυνόμενη ανάκαμψη του τουρισμού στην Ισπανία, από το 
Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στη Μαδρίτη. 
 

Α.Π.:  1631 (11-04-2022) 
Ενημερωτικό σημείωμα αναφορικά με την πρωτοβουλία Madrid Futuro, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της 
Ελληνικής Πρεσβείας στη Μαδρίτη. 
 

Α.Π.:  1664 (13-04-2022) 
Μελέτη με θέμα ‘’Εισαγωγή στην έννοια του metaverse και επικείμενες επιπτώσεις στον κόσμο των 
επιχειρήσεων, σχετικές εξελίξεις στη ρουμανική αγορά’’, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής 
Πρεσβείας στο Βουκουρέστι. 
 

www.pcci.gr
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Α.Π.:  1698 (14-04-2022) 
Ενημερωτικό σημείωμα αναφορικά με το ενιαίο πλαίσιο υποστήριξης εξωστρέφειας καναδικών 
εξαγωγικών επιχειρήσεων από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση και συναφή χρηματοδοτικά 
προγράμματα,  από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στο Τορόντο. 
 

Α.Π.:  1743 (15-04-2022) 
Δελτίο Επιχειρηματικών Πληροφοριών «Γνους Πράττε», αφιερωμένο στην Παγκόσμια Έκθεση “EXPO 
2020 DUBAI” από τη Β1 Διεύθυνση Σχεδιασμού Εξωστρέφειας και Συντονισμού Φορέων 
Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών.  
 

Α.Π.:  1745 (15-04-2022) 
Ενημέρωση αναφορικά με τον τομέα καλλυντικών της Ιταλίας, εν όψει της συμμετοχής ελληνικών 
επιχειρήσεων του τομέα καλλυντικών και του Enterprise Greece στη Διεθνή Εμπορική Έκθεση 
Καλλυντικών Cosmoprof Worldwide Bologna (Bologna, 28/4 - 2/5), από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της 
Ελληνικής Πρεσβείας στη Ρώμη. 
Α.Π.:  1798 (20-04-2022) 
Ενημερωτικό σημείωμα αναφορικά με το 14ο συνέδριο «American Food Innovate Summit» που 
πραγματοποιήθηκε στο Σικάγο στις 28-29/03/2022 με θέμα «Καινοτομία και Τεχνολογία στον κλάδο 
Τροφίμων και ποτών των ΗΠΑ», από το γραφείο Ο.Ε.Υ., του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στο 
Σικάγο. 
 

Α.Π.: 1841 (28-04-2022) 
Έκθεση αναφορικά με τις νέες εξελίξεις στην αγορά σνακ και τη διοργάνωση διαδικτυακού 
σεμιναρίου IRI “Snack Sensations around the world”, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. του Γενικού Προξενείου 
της Ελλάδος στο Σικάγο. 
 
Α.Π.: 1857 (15-04-2022) 
Ενημερωτικό σημείωμα αναφορικά με την αγορά ιχθυηρών στη Γερμανία, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της 
Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βερολίνο.  
 
Α.Π.: 1860 (28-04-2022) 
Έρευνα αναφορικά με την αγορά οίνου στη Γερμανία, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. του Γενικού Προξενείου 
της Ελλάδας στο Ντύσσελντορφ. 
 
Α.Π.:  1893 (29-04-2022) 
Δελτίο τύπου αναφορικά με την εκδήλωση των Enterprise Greece, ΣΕΒ, ΕΒΕΑ και ΣΕΒΕ για τις 
επιχειρηματικές ευκαιρίες στην Ιορδανία, από την Enterprise Greece. 
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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.  
 
Α.Π.: 1551 (06-04-2022)  
Ενημερωτικό σημείωμα αναφορικά με το νέο μέτρο της Κεντρικής Τράπεζας της Αιγύπτου (CBE) 
σχετικά με την έκδοση πιστωτικών επιστολών (L/C) για εισαγωγές στην Αίγυπτο και την εσωτερική 
εγκύκλιο προς τις εγχώριες τράπεζες, που τις υποχρεώνει να μην εκδίδουν L/C χωρίς προηγούμενη 
έγκρισή της για 12 κατηγορίες αγαθών, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Πρεσβείας της Ελλάδας στην 
Αίγυπτο.  
 
Α.Π.: 1611 (11-04-2022) 
Εκτελεστικός Κανονισμός 2022/478 της Επιτροπής της ΕΕ για τη διατήρηση προστατευτικών 
μέτρων όσον αφορά στις εισαγωγές δίθυρων μαλακίων από την Τουρκία, που προορίζονται για 
κατανάλωση από τον άνθρωπο, από το Τμήμα εισαγωγών – εξαγωγών και Ενδοενωσιακού εμπορίου 
ζώντων ζώων και προϊόντων ζωικής προέλευσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων. 
 
Α.Π.: 1612 (11-04-2022) 
1) Κανονισμός 2022/384 της Επιτροπής της ΕΕ για την τροποποίηση του παραρτήματος XIV του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011, όσον αφορά στην προσαρμογή των καταλόγων τρίτων χωρών, 
εδαφών ή ζωνών αυτών από τις οποίες/ τα οποία επιτρέπεται η είσοδος ζωϊκών υποπροϊόντων και 
παράγωγων προϊόντων από την Ένωση. 
 
Α.Π.: 1613 (11-04-2022) 
1) Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2022/417 – 454 – 522  της Επιτροπής της ΕΕ για την τροποποίηση του 
παραρτήματος της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2021/641 για έκτακτα μέτρα, σχετικά με την 
εκδήλωση εστιών υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών σε ορισμένα κράτη μέλη, από το 
Τμήμα εισαγωγών – εξαγωγών και Ενδοενωσιακού εμπορίου ζώντων ζώων και προϊόντων ζωικής 
προέλευσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 
 
Α.Π.: 1614 (11-04-2022) 
1) Εκτελεστικός Κανονισμός 2022/440 - 491 της Επιτροπής της ΕΕ για την τροποποίηση του 
παραρτήματος Ι του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/605 για τη θέσπιση ειδικών μέτρων 
ελέγχου για την αντιμετώπιση της αφρικανικής πανώλης των χοίρων, από το Τμήμα εισαγωγών – 
εξαγωγών και Ενδοενωσιακού εμπορίου ζώντων ζώων και προϊόντων ζωικής προέλευσης του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 
 
Α.Π.: 1689 (13-04-2022) 
 Εκτελεστική Απόφαση  2022/575 της Επιτροπής της Ε.Ε. σχετικά με έκτακτα μέτρα για την πρόληψη 
της εισαγωγής στην Ένωση αφθώδους πυρετού μέσω φορτίων σανού και άχυρου , από τρίτες χώρες 
ή εδάφη και για την κατάργηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/2208. 
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Α.Π.: 1690 (13-04-2022) 
 Εκτελεστικός Κανονισμός 2022/588 της Επιτροπής της Ε.Ε. για την τροποποίηση των 
παραρτημάτων  V και XIV του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/404 όσον αφορά στις 
καταχωρήσεις για τις Ηνωμένες Πολιτείες στους καταλόγους τρίτων χωρών, από τις οποίες 
επιτρέπεται η είσοδος στην Ένωση φορτίων πουλερικών, ζωικού αναπαραγωγικού υλικού 
πουλερικών και νωπού κρέατος από πουλερικά και πτερωτά θηράματα. 
 
Α.Π.: 1721 (15-04-2022) 
 Εκτελεστικός Κανονισμός 2022/587 της Επιτροπής της Ε.Ε. για την τροποποίηση του παραρτήματος 
I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/605 για τη θέσπιση ειδικών μέτρων ελέγχου, για την 
αντιμετώπιση της αφρικανικής πανώλης των χοίρων. 
 
Α.Π.: 1722 (15-04-2022) 
Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2022/623 της Επιτροπής της Ε.Ε. για την τροποποίηση της εκτελεστικής 
απόφασης (ΕΕ) 2021/641 για έκτακτα μέτρα σχετικά με την εκδήλωση εστιών υψηλής παθογονικότητας 
γρίπης των πτηνών σε ορισμένα κράτη μέλη. 
 

Α.Π.: 1851 (28-04-2022)  
Ανακοίνωση προς τους Έλληνες Εξαγωγείς για εγγραφή στο Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων 
REX, μέσω του REX Trader Portal, από το Τμήμα Β’ Προτιμησιακών Δασμολογικών Καθεστώτων & 
Καταγωγής, Διεύθυνση Δασμολογικών Θεμάτων, Ειδικών Καθεστώτων και Απαλλαγών, της Γενικής 
Διεύθυνσης Τελωνείων & Ε.Φ.Κ. της Α.Α.Δ.Ε.  
 
Α.Π.: 1887 (29-04-2022)  
Υποβολή χρονοδιαγράμματος εργασιών των οικονομικών φορέων στην Ε. Επιτροπή, σχετικά με τη 
δεύτερη έκδοση του τελωνειακού διευρωπαϊκού Συστήματος Ελέγχου Εισαγωγών – ICS2 Release 2 – 
και τη δράση ενημέρωσης της Α.Α.Δ.Ε,  από τη Διεύθυνση Τελωνειακών Διαδικασιών Τμήμα Α’ και τη 
Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων Τμήμα Β’, της Γενικής Διεύθυνσης 
Τελωνείων & Ε.Φ.Κ. της Α.Α.Δ.Ε.  
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