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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

 

 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ IOYNIOY 2016 
 
 
 
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. 

 
 
 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 
 
Α.Π.: 2117 (06-06-2016) 
Επενδυτική πρόταση της Κινεζικής εταιρείας « Νanjing Inform Storage Equipment Co. Ltd. » αναφορικά με 
ενδιαφέρον δραστηριοποίησης στην ελληνική αγορά λογισμικής και τεχνικής υποστήριξης εξαγωγών και 
εισαγωγών. Ήδη στην επενδυτική πρόταση που υποβάλλει και απευθύνεται σε συναφείς εταιρείες στην 
Ελλάδα προτείνει εκτός από την υποστήριξη των λειτουργιών της επιχείρησης και τη δημιουργία ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας e-commerce μέσω της οποίας θα μπορούν να διακινούνται στην Κίνα ελληνικά προϊόντα. Η εν 
λόγω εταιρεία θα αναλάβει την υποστήριξη όλων των εισαγωγικών υποχρεώσεων στην Κίνα και την 
προώθηση τους σε δίκτυο διακίνησης. 
 
 
Α.Π.: 2202 (09-06-2016) 
Εταιρεία  : Ergy Organic Company     
Πληροφορίες  :  Ahmed Salah, Export Manager 
Διεύθυνση  : 2 Ghanem El Sharqawy, Masala Square, Fayoum City – Egypt   
E-mail   : export@egyorganic.com   
Ενδιαφέρον                : Αιγυπτιακή εταιρεία ενδιαφέρεται να εξάγει σπόρους μάραθου, στην ελληνική αγορά. 
 
 
Α.Π.: 2203 (09-06-2016) 
Εταιρεία  : Vegefresh Co. for import and export     
Διεύθυνση  : 19 Mohamed Pasha Mohsen Str., Janaklis Alexandria – Egypt     
Τηλέφωνο  : 00203 5756831 
Κινητό  : 00201 282073382, 00201010458683 
E-mail   :  info@vegefresh.com  
Ενδιαφέρον                : Αιγυπτιακή εταιρεία ενδιαφέρεται να εξάγει,  όλα τα είδη μπαχαρικών βοτάνων 
                                               όσπρια, και σπόρους, φρέσκα λαχανικά,  στην ελληνική αγορά. 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ  Πειραιάς, 11 Ιουλίου 2016 
ΤΜΗΜΑ  : Εμπορίου   
Πληροφορίες : Κ. Χατζηϊωάννου    
Τηλέφωνο : +30 210 41.77.241-5 Προς:  Επιχειρήσεις – Μέλη  
Fax  : +30 210 41.78.680 
E-mail : commerce@pcci.gr  
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Α.Π.: 2295 (17-06-2016) 
Εταιρεία  : Rotal Adhesives and Chemicals Ltd  
Πληροφορίες  : Mr Meir Tal – President & CEO 
Διεύθυνση  : 21 Atir – Yeda st.,P.O.B. 2292, Kfar Saba 44641 - Israel 
Τηλέφωνο  : + 972-9-7667990 
Κινητό  : + 972-506881188 
Φαξ   : + 972-9-7668991 
E-mail   : meir@rotal.com 
Web                                   : http://rotal.com/en   
Ενδιαφέρον                : Ισραηλινός επιχειρηματικός όμιλος Rotal, ενδιαφέρεται για επενδυτική  
                                              συνεργασία με ανάλογη Ελληνική εταιρεία με σκοπό τη συμπαραγωγή  
                                              οικολογικών προϊόντων καθαρισμού (απορρυπαντικών) βιομηχανικών 
                                              εγκαταστάσεων και μηχανημάτων. Επιπλέον, καθώς διαθέτουν αντίστοιχη   
                                              τεχνολογία και τεχνογνωσία θα επιθυμούσαν να εγκαταστήσουν μέρος της  
                                              παραγωγής τους στην Ελλάδα. 
 
 
Α.Π.: 2336 (22-06-2016) 
Εταιρεία  : D.O.O. Ligamont     
Πληροφορίες  :  Imamovic Mersiha ( Δ/ντής επιχείρησης ) 
Διεύθυνση  : ul. Teretni ulaz za cementaru - Lukavac, Bosnia and Herzegovina   
Τηλέφωνο  : +387 35 555 692, 35 553 563    
Φαξ   : +387 35 555 694 
E-mail   : ligamont@bih.net.ba  
Ενδιαφέρον                : Βοσνιακή και Ερζεγοβίνικη εταιρεία ( γερμανικών συμφερόντων ) αναζητά  
                                               αξιόπιστο συνεργάτη – προμηθευτή υφάσματος PP Spunbond αντιστατικό 
                                               από την Ελλάδα.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Ο.Ε.Υ 
 
 
Α.Π.: 2048 (01-06-2016) 
Μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο για την ινδική οικονομία (Μάιος 2016), από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής 
Πρεσβείας στο Νέο Δελχί. 
 
Α.Π.: 2060 (01-06-2016) 
Μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο οικονομικών και επιχειρηματικών ειδήσεων ( Μάιος 2016 ) για το Ιράκ, από το 
Γραφείο Ο.Ε.Υ. στο Ερμπίλ της Ελληνικής Πρεσβείας στη Βαγδάτη. 
 
Α.Π.: 2079 (02-06-2016) 
Ενημερωτικό οικονομικό και επιχειρηματικό δελτίο Πολωνίας, αρ.11 (περίοδος 16/05/2016 – 31/05/2016 ), 
από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. Βαρσοβίας. 
 
Α.Π.: 2085 (02-06-2016) 
Ενημερωτικό δελτίο μηνός Μαΐου  2016 σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις της ρωσικής οικονομίας, καθώς και 
τις σημαντικότερες διεθνείς εκθέσεις που πρόκειται να λάβουν χώρα τον Νοέμβριο του 2016, από το Γραφείο 
Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στη Μόσχα. 
 
Α.Π.: 2109 (06-06-2016) 
Ενημερωτικό δελτίο οικονομικών και επιχειρηματικών ειδήσεων Βελγίου υπ΄ αριθ. 126, για την περίοδο  
21 – 31 Μαΐου 2016, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. Βρυξελλών. 
 
Α.Π.: 2171 (07-06-2016) 
Ετήσια έκθεση για την κατάσταση της οικονομίας της Αρμενίας κατά το έτος 2015 και την ανάπτυξη των 
εμπορικών σχέσεων Ελλάδος - Αρμενίας, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. Ερεβάν (Αρμενία). 
 
Α.Π.: 2176 (08-06-2016) 
Ενημερωτικό δελτίο Απριλίου  2016 με ειδήσεις οικονομικού, εμπορικού και επιχειρηματικού ενδιαφέροντος, 
από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στα Τίρανα. 
 
Α.Π.: 2237 (14-06-2016) 
Ενημερωτικό δελτίο οικονομικών και επιχειρηματικών ειδήσεων Απριλίου – Μαΐου 2016, από το Γραφείο 
Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στο Βουκουρέστι. 
 
Α.Π.: 2251 (15-06-2016) 
Ετήσια έκθεση για την Βελγική οικονομία και τις διμερείς οικονομικές και εμπορικές σχέσεις Ελλάδας – 
Βελγίου το 2015, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. Βρυξελλών. 
 
Α.Π.: 2277 (16-06-2016) 
Ενημερωτικό οικονομικό και επιχειρηματικό δελτίο Πολωνίας, αρ.12 (περίοδος 01/06/2016 – 14/06/2016 ), 
από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. Βαρσοβίας. 
 
Α.Π.: 2293 (17-06-2016) 
Ενημερωτικό συνοπτικό δελτίο οικονομικών εξελίξεων μηνός Μαΐου 2016 για Ουκρανία και Μολδαβία , από το 
Γραφείο Ο.Ε.Υ. Κιέβου. 
 
Α.Π.: 2311 (17-06-2016) 
Ενημερωτικό εβδομαδιαίο δελτίο οικονομικών εξελίξεων Αρμενίας, Απριλίου αρ. 11, αναφορικά με εξελίξεις και 
στοιχεία για το μικροοικονομικό και μακροοικονομικό περιβάλλον της Αρμενίας (περιόδου 01/06/2016 - 
17/06/2016) από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. Ερεβάν (Αρμενία). 
 

mailto:evep@pcci.gr
http://www.pcci.gr/
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL2048_2016_F26501.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL2060_2016_F26432.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL2060_2016_F26432.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL2079_2016_F26168.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL2079_2016_F26168.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL2085_2016_F25903.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL2085_2016_F25903.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL2109_2016_F25191.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL2109_2016_F25191.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL2171_2016_F31062.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL2171_2016_F31062.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL2176_2016_F29588.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL2176_2016_F29588.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL2237_2016_F29735.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL2237_2016_F29735.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL2251_2016_F30385.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL2251_2016_F30385.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL2277_2016_F26195.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL2277_2016_F26195.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL2293_2016_F30647.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL2293_2016_F30647.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL2311_2016_F30722.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL2311_2016_F30722.pdf


Λουδοβίκου 1 πλ. Οδησσού, 18531 Πειραιάς. Τηλ: 210 41.77.241-5, Fax: 210 41.78.680 
E-Mail: evep@pcci.gr, URL: http://www.pcci.gr  

4 

Α.Π.: 2317 (21-06-2016) 
Επιχειρηματικός οδηγός για το Βέλγιο 2016, ο οποίος περιλαμβάνει και τις πιο πρόσφατες εξελίξεις της 
βελγικής οικονομίας και των διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων της Ελλάδος με το Βέλγιο, από το 
Γραφείο Ο.Ε.Υ. Βρυξελλών. 
 
Α.Π.: 2350 (23-06-2016) 
Ετήσια έκθεση για την οικονομία της Γαλλίας και τις διμερείς οικονομικές και εμπορικές σχέσεις Ελλάδας – 
Γαλλίας το 2015, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στο Παρίσι. 
 
Α.Π.: 2416 (28-06-2016) 
Ενημερωτικό δελτίο για τις πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία και τις διμερείς οικονομικές και 
εμπορικές σχέσεις, Ιουνίου 2016, από το γραφείο Ο.Ε.Υ. Σόφιας. 
 
Α.Π.: 2429 (28-06-2016) 
Ετήσια έκθεση για την οικονομία του Λιβάνου και την πορεία των Ελληνο-Λιβανικών οικονομικών και 
εμπορικών σχέσεων , έτους 2015, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στη Βηρυτό. 
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ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ-ΗΜΕΡΙΔΕΣ 
 
Α.Π.: 2138 (06-06-2016) 
Εκθεσιακό πρόγραμμα Β΄εξαμήνου 2016 εμπορικών εκθέσεων στο Βέλγιο,  της διοργανώτριας Brussels Expo. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα της Brussels Expo: http://www.brussels-
expo.com/events/calendrier. 
 
Α.Π.: 2240 (14-06-2016) 
16η Διεθνής έκθεση μέσων και οργάνωσης μεταφορών - « Transport Logistic 2017 » 
Τόπος Διεξαγωγής  : Μόναχο - Γερμανία 
Περίοδος Διεξαγωγής : 09 – 12 Μαΐου  2017 
Πληροφορίες   : Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο 
                                                              ( κ. Γιάννη Πατσιαβό ) 
Τηλέφωνα   : 210 6419026 
E-mail    : y.patsiavos@ahk.com.gr   

 
Α.Π.: 2310 (17-06-2016) 
Έκθεση ελληνικών προϊόντων « FeedMeGreek » το φθινόπωρο του 2016 σε μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις. 
Απευθύνεται κυρίως σε παραγωγούς. Η διοργάνωση του « FeedMeGreek » προσφέρει όλες τις υπηρεσίες χωρίς 
να απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία τους στις πόλεις που θα πραγματοποιηθεί, και μάλιστα σε τιμή 
ανταγωνιστική ανάλογων εκθέσεων μέσα στην Ελλάδα. 
Περισσότερες πληροφορίες για την έκθεση και τη διοργανώτρια εταιρία μπορείτε να βρείτε στις  ιστοσελίδες : 
www.feedmegreek.gr  και  www.doubleplus.gr. 
 
Α.Π.: 2362 (23-06-2016) 
7ο Agro Quality Festival – 4ο Φεστιβάλ Ελληνικού γάλακτος και τυριού 
Τόπος Διεξαγωγής  : Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας – Φάληρο ( Πειραιάς ) 
Περίοδος Διεξαγωγής : 14 – 16 Οκτωβρίου 2016 
Πληροφορίες   : Κος Αντωνόπουλος Αθανάσιος   ( 2132065771 ),  
                                                              Κα Σταυρουλάκη Βασιλική           ( 2132065770 ), 
                                                              Κα Μπιτακλή Ελένη                        ( 2132065772 ) 
E–mail    : thanos.antonopoulos@patt.gov.gr 
                                                              vstavroulaki@patt.gov.gr  
                                                              eleni.mpitakli@patt.gov.gr   
 
Α.Π.: 2397 (27-06-2016) 
Διεθνής έκθεση χημικών και φαρμακευτικών προϊόντων, λιπασμάτων,  
επιστημονικού και εργαστηριακού εξοπλισμού, λογισμικού και αναλώσιμων υλικών  
«  Chemtech & Pharma Egypt 2016 » 
Τόπος Διεξαγωγής  : Cairo - Egypt 
Περίοδος Διεξαγωγής : 13 – 15 Νοεμβρίου 2016    
Πληροφορίες   : Sama Marketing Business ( Δρ. Mohamed Hammad, Marketing Director ) 
Τηλέφωνο   : (+202) 335 39 456    
Φαξ    : (+202) 335 39 456  
Κινητό                                             : (+20) 111 64 75 842 – 122 7564 203 
E–mail    : marketing@chemtechcairo.com, info@chemtechcairo.com    
Web-site   : www.chemtechcairo.com 
 
Α.Π.: 2422 (28-06-2016) 
9η Διεθνής  κλαδική έκθεση και συνέδριο οργανικών και εκτυπωμένων ηλεκτρονικών 
« LOPE –C  2017 » 
Τόπος Διεξαγωγής  : Μόναχο  - Γερμανία 
Περίοδος Διεξαγωγής : 29 – 30 Μαρτίου 2017 
Πληροφορίες   : Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο 
Τηλέφωνα   : 210 6419037 ( Αθήνα ),  2310 327733 ( Θεσσαλονίκη ) 
Website   : www.lope-c.com 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
 
Α.Π.: 2057 (01-06-2016) 
Ενημερωτική εγκύκλιος από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, Γενική Δ/νση Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., 
σχετικά με τον Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα ( Κανονισμό (ΕΕ) 952/2013 ) – Δεσμευτικές Δασμολογικές 
Πληροφορίες ( Δ.Δ.Π. ). 
 
Α.Π.: 2061 (01-06-2016) 
Ενημερωτική εγκύκλιος από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, Γενική Δ/νση Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., 
σχετικά με το άρθρο 128 καν. 2447/2015 της Επιτροπής διαμόρφωση δασμολογητέας αξίας στις περιπτώσεις 
διαδοχικών πωλήσεων στα πλαίσια του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα. 
 
Α.Π.: 2179 (08-06-2016) 
Κοινοποίηση οδηγιών της Ε.Ε., αναφορικά με τις τεχνικές προδιαγραφές εκτύπωσης των πιστοποιητικών 
Κυκλοφορίας EUR.1, EUR-MED, A.TR και των πιστοποιητικών  καταγωγής FORM A. 
 
Α.Π.: 2308 (17-06-2016) 
Κοινοποίηση απόφασης (ΕΕ) 2016/859 του Συμβουλίου της 4ης Μαρτίου 2016 σχετικά με την υπογραφή και 
την προσωρινή εφαρμογή πρωτοκόλλου της Ευρωμεσογειακής Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός και της Δημοκρατίας του Λιβάνου, αφετέρου, 
για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Δημοκρατίας της Κροατίας. 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D0859&rid=1 
 
Α.Π.: 2471 (30-06-2016) 
Απόφαση της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ αριθ. 70/2015 της 20ης Μαρτίου 2015 για την τροποποίηση του 
πρωτοκόλλου 4 (κανόνες καταγωγής) της συμφωνίας για τον ΕΟΧ τροποποιείται όπως προσδιορίζεται στο 
Παράρτημα αυτής. 
Ειδικότερα, στο πρωτόκολλο 4 (κανόνες καταγωγής) της συμφωνίας για τον ΕΟΧ προστίθεται το άρθρο 41, το 
οποίο περιλαμβάνει μεταβατικές ρυθμίσεις σχετικά με την προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην 
ΕΕ. 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:22016D0753&rid=1 
 
Α.Π.: 2472 (30-06-2016) 
Ενημέρωση από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. Οττάβας (Καναδάς) για την ηλεκτρονική διαβούλευση η οποία ξεκίνησε, 
σχετικά με την κατανομή των αυξημένων ποσοστώσεων εισαγωγής τυροκομικών προϊόντων από Ε.Ε. στον 
Καναδά, όπως προβλέπεται στη Συμφωνία CETA. Η δημόσια διαβούλευση γίνεται μέσω της ιστοσελίδας  
http://www.international.gc.ca/trade-commerce/consultations/ceta-aecg/tariff_origin-form-
contingents_origines_formulaire.aspx?lang=eng, είναι ανοικτή και για εκτός Καναδά εταιρείες (παραγωγούς, 
εισαγωγείς, εξαγωγείς, διανομείς ΜΜ επιχειρήσεις και επιχειρήσεις λιανικής πώλησης) καθώς και κλαδικούς 
φορείς και θα ολοκληρωθεί στις 21 Ιουλίου τρέχοντος. 
 
Α.Π.: 2475 (30-06-2016) 
Εγκύκλιος Κοινοποίησης από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων – Γενική Δ/νση Τελωνείων & Ε.Φ.Κ., 
σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) καυσίμων επαγγελματικών 
τουριστικών πλοίων του ν. 4256/2014 (ΦΕΚ) και των επαγγελματικών τουριστικών πλοίων με ξένη σημαία. 
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