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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ MAΪΟΥ 2017 

 
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.: 1694 (17-05-2017) 
Στο πλαίσιο απλοποίησης των διαδικασιών ανάθεσης και με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και του 
ανταγωνισμού, η ρουμανική κυβέρνηση έχει προβεί στη δημιουργία συστήματος προκήρυξης Ηλεκτρονικών 
δημοσίων συμβάσεων « SEAP » ( Sistemul Electronic de Achizitii Publice ) στη Ρουμανία στο οποίο μπορούν να 
εγγραφούν δωρεάν οι ενδιαφερόμενες εταιρείες. 
Διαχειριστής του Συστήματος είναι η Αρχή Ψηφιακής Ατζέντας της Ρουμανίας « AADR » ( Agentia pentru 
Agenda Digitala a Romaniei ) και η πρόσβαση γίνεται μέσω της ιστοσελίδας www.e-licitatie.ro . 
Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες ταυτόχρονα με την εγγραφή, αποκτούν πρόσβαση στον κατάλογο των δημοσίων 
συμβάσεων. 
 
Α.Π.: 1846 (30-05-2017) 
Εταιρεία  : El Waha      
Διεύθυνση  : 2A Nerco Buildings, 3rd Sector, office No 31, New Maadi Cairo, Egypt 
Υπεύθυνος                     : Mr. Rajih El Said, Marketing specialist 
Τηλέφωνο/Φάξ           : +202 25216204  
 E-mail   : rajih@elwahaegy.com, info@elwahaegy.com  
Web-site                          : www.elwahaegy.com  
Ενδιαφέρον                : Αιγυπτιακή   εταιρεία  ενδιαφέρεται  να  εξαγάγει   στην   ελληνική   αγορά  λιπάσματα,  
                                               πυριτική άμμο, ξυλάνθρακα. 
 
 

 
 
 

 
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, 07 Ιουνίου 2017 

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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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.: 1492 (03-05-2017) 
Ενημερωτικό δελτίο μηνός Απριλίου 2017 σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις της ρωσικής οικονομίας, επίσης 
τις  σημαντικότερες διεθνείς εκθέσεις που πρόκειται να λάβουν χώρα τον Δεκέμβριο του 2017, από το Γραφείο 
Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στη Μόσχα. 
 
Α.Π.: 1493 (03 -05-2017) 
Ενημερωτικό οικονομικό και επιχειρηματικό δελτίο Πολωνίας, αρ. 8 (περίοδος 18/04/2017– 01/05/2017 ), 
από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. Βαρσοβίας. 
 
Α.Π.: 1565 (08-05-2017) 
Ενημερωτικό δελτίο Απριλίου 2017 με ειδήσεις οικονομικού, εμπορικού και επιχειρηματικού ενδιαφέροντος, 
από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στα Τίρανα. 
 
Α.Π.: 1596 (09-05-2017) 
Ενημερωτικό σημείωμα οικονομικών και επιχειρηματικών ειδήσεων Αιγύπτου, τεύχος 4 (Απρίλιος 2017 ), από 
το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στο Κάιρο. 
 
Α.Π.: 1597 (09-05-2017) 
Ενημερωτικό δελτίο επισκόπησης οικονομικών ειδήσεων και διμερών οικονομικών σχέσεων, Απριλίου 2017, 
από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στο Βουκουρέστι. 
 
Α.Π.: 1658 (15-05-2017) 
Ενημερωτικό δελτίο ( Μαρτίου- Απριλίου 2017 ) για την Ινδική οικονομία, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής 
Πρεσβείας στο Νέο Δελχί. 
 
Α.Π.: 1706 (18-05-2017) 
Μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο ( τεύχος Νο4, Απρίλιος 2017 ) με στοιχεία για την οικονομία της Ουγγαρίας, 
πρόσφατες εξελίξεις εμπορικού ενδιαφέροντος, διεθνείς συνεργασίες, διεθνείς εκθέσεις, προσφορές – ζητήσεις 
επιχειρηματικής συνεργασίας, ζητήσεις προϊόντων, κ.λ.π. .  
Επισημαίνεται ότι τυχόν ενδιαφερόμενοι Έλληνες επιχειρηματίες για διεθνείς διαγωνισμούς, διεθνείς εκθέσεις 
και επιχειρηματικές συνεργασίες, παρακαλούνται όπως επικοινωνούν απευθείας με τους μνημονευόμενους, 
κατά περίπτωση, αρμοδίους, για περισσότερες πληροφορίες,   από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας 
στη Βουδαπέστη. 
 
Α.Π.: 1713 (18-05-2017 
Έρευνα και τάσεις για την αγορά των Βιολογικών προϊόντων στη Σκανδιναβία μηνός Απριλίου 2017, από την 
εταιρεία « Reco Exports ». 
 
Α.Π.: 1715 (19 -05-2017) 
Ενημερωτικό οικονομικό και επιχειρηματικό δελτίο Πολωνίας, αρ. 9 (περίοδος 02/05/2017 – 17/05/2017 ), 
από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. Βαρσοβίας. 
 
Α.Π.: 1772 (23-05-2017 
Κλαδική μελέτη για την αγορά ιχθυηρών της Ρουμανίας, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στο 
Βουκουρέστι. 
 
Α.Π.: 1809 (24-05-2017) 
Οδηγός επιχειρείν (Μάιος ) 2017, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στο Νέο Δελχί. 
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ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ – ΗΜΕΡΙΔΕΣ 

 
Α.Π.: 1718 (19-05-2017) 
Διεθνής έκθεση ραδιοτηλεοπτικών μέσων, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών 
« Internationale Funkausstellung  Berlin ( IFA ) » 
Τόπος Διεξαγωγής  : Βερολίνο - Γερμανία 
Περίοδος Διεξαγωγής : 01 – 06  Σεπτεμβρίου 2017 
Πληροφορίες   : Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο 
Τηλέφωνα   : 210 64 19 037, 2310 32 77 33  
Fax    : +30 210 64 45 175 
Website   : www.ifa-berlin.com, www.german-fairs.gr 
 
Α.Π.: 1834 (29-05-2017) 
9η έκθεση για το χαρτί και τη συσκευασία  
« 9th Exhibition Pack2Pack 2017, Paper-me 2017 and Tissue-me 2017» 
Τόπος Διεξαγωγής  : Cairo International Convention Center, Cairo - Egypt 
Περίοδος Διεξαγωγής : 24 - 26 Οκτωβρίου 2017 
Πληροφορίες   : Ms Rahma Shalaan, Client Relation Manager 
Τηλέφωνα   : +(202) 26705239, +(202)26712287   
Κινητό   : +(02) 01001755321  
Φαξ    : +(202) 22753634 
E–mail    : rahma@nilefairs.com, paperme@nilefairs.com 
Web-site   : www.papermideast.com, www.pack2packexpo.com, www.tissueme.com 
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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. 1511 (03-05-2017) 
Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2017/731 της Επιτροπής της Ε.Ε., για την τροποποίηση των υποδειγμάτων 
κτηνιατρικών πιστοποιητικών  BOV-X, BOV-Y, BOV και OVI που περιέχονται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 206/2010, των υποδειγμάτων πιστοποιητικών GEL, COL, RCG και TCG που περιέχονται 
στο παράρτημα ΙΙ του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/759 και του υποδείγματος πιστοποιητικού για τα 
σύνθετα προϊόντα που περιέχεται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 28/2012 όσον αφορά τους 
κανόνες πρόληψης, καταπολέμησης και εξάλειψης ορισμένων μεταδοτικών σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών. 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0731&from=EL 
 
Α.Π. 1512 (03-05-2017) 
Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2017/731 της Επιτροπής της Ε.Ε., για την τροποποίηση των υποδειγμάτων 
κτηνιατρικών πιστοποιητικών  BOV-X, BOV-Y, BOV και OVI που περιέχονται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 206/2010, των υποδειγμάτων πιστοποιητικών GEL, COL, RCG και TCG που περιέχονται 
στο παράρτημα ΙΙ του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/759 και του υποδείγματος πιστοποιητικού για τα 
σύνθετα προϊόντα που περιέχεται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 28/2012 όσον αφορά τους 
κανόνες πρόληψης, καταπολέμησης και εξάλειψης ορισμένων μεταδοτικών σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών. 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0731&from=EL 
 
Α.Π. 1513 (03-05-2017) 
Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2017/731 της Επιτροπής της Ε.Ε., για την τροποποίηση των υποδειγμάτων 
κτηνιατρικών πιστοποιητικών  BOV-X, BOV-Y, BOV και OVI που περιέχονται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 206/2010, των υποδειγμάτων πιστοποιητικών GEL, COL, RCG και TCG που περιέχονται 
στο παράρτημα ΙΙ του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/759 και του υποδείγματος πιστοποιητικού για τα 
σύνθετα προϊόντα που περιέχεται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 28/2012 όσον αφορά τους 
κανόνες πρόληψης, καταπολέμησης και εξάλειψης ορισμένων μεταδοτικών σπογγοδών εγκεφαλοπαθειών. 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0731&from=EL 
 
Α.Π.: 1551 (05-05-2017) 
Εκτελεστική απόφαση 2017/767 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.: 1556 (08-05-2017) 
Γνωστοποίηση Κ.Υ.Α. και αριθμού Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης παράτασης προθεσμίας υποβολής αίτησης εγγραφής 
στα Περιφερειακά Μητρώα « Φορέων Εκμετάλλευσης » και « Εμπόρων » της Κ.Υ.Α. 134627/5835/23-12-2015 
( Φ.Ε.Κ. 2872 Β΄ )  και σας ενημερώνουμε ότι η εν λόγω Κ.Υ.Α. δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
( Φ.Ε.Κ. 1492/τ. Β΄/2-05-2017 ). 
 
Α.Π.: 1588 (09-05-2017) 
Οδηγίες για την έκδοση άδειας συνολικής εγγύησης στα πλαίσια εφαρμογής του Ενωσιακού Τελωνειακού 
Κώδικα Καν. 952/2013 ( ΕνΤΚ/UCC ). 
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Α.Π.: 1603 (10-05-2017) 
Κοινοποίηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/330 του Συμβουλίου της 27ης Φεβρουαρίου 2017, για την τροποποίηση 
του κανονισμού (ΕΚ) 329/2007, σχετικά με περιοριστικά μέτρα ( Απαγορεύσεις και περιορισμοί, Διεθνείς 
κυρώσεις ) κατά της Βόρειας Κορέας – Κωδικοποίηση οδηγιών. 
 
Α.Π.: 1705 (18-05-2017) 
1. Εκτελεστική απόφαση 2013/519/ΕΕ της Επιτροπής της Ε.Ε., για τον καθορισμό καταλόγου τρίτων χωρών 
και εδαφών από τις οποίες επιτρέπονται οι εισαγωγές στην Ένωση σκύλων, γατών και ικτίδων καθώς και για 
το υπόδειγμα υγειονομικού πιστοποιητικού για τις εν λόγω εισαγωγές. 
2. Εκτελεστική απόφαση 2017/98 της Επιτροπής της Ε.Ε. για την τροποποίηση του παραρτήματος της 
εκτελεστικής απόφασης 2013/519/ΕΕ, όσον αφορά το υπόδειγμα υγειονομικού πιστοποιητικού των ζώων για 
τις εισαγωγές στην Ένωση σκύλων, γατών και ικτίδων. 
Συγκεκριμένα, το παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2013/519/ΕΕ τροποποιείται σύμφωνα με το 
παράρτημα της παρούσας, η οποία εφαρμόζεται από την 1η Ιουνίου 2017. 
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