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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΥ 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.: 1954 (12-06-2017) 
Πληροφορίες που αφορούν εισαγωγείς, εξαγωγείς και κοινοπραξίες μελών του Εθνικού Εμπορικού 
Επιμελητηρίου της Sri Lanka. 
 
Α.Π.: 1956 (12-06-2017) 
Εταιρεία  : Alpha Stone Company for Grinding & Packing Calcium   
                                               Carbonate – Talc – Rock Phosphate    
Διεύθυνση  : 66 Mohamed Fared abo haded st. Naser City, Cairo, Egypt 
Τηλέφωνο/Φάξ           :  (+202)  22876613 
Κινητό                              : (+2) 01227348893 
 E-mail   : export@alphastone-eg.com   
Web-site                          : www.alphastone-eg.com  
Ενδιαφέρον                : Αιγυπτιακή εταιρεία πολτοποίησης και συσκευασίας ανθρακικού ασβεστίου επιθυμεί  
                                               να εξαγάγει τα προϊόντα της στην ελληνική αγορά. 
 
Α.Π.: 2202 (26-06-2017) 
Πληροφορίες σχετικά με την Περουβιανή εταιρεία τροφίμων υψηλής διατροφικής αξίας « Super Foods Peru », 
στο δικτυακό τόπο : https://peru.info/en-us/superfoods.                                           
 
 
 
 
 
 
 
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, 04 Ιουλίου 2017 

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/EmpNL1954_2017_F6025.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL1954_2017_F6025.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL1956_2017_F6071.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL1956_2017_F6071.pdf
mailto:export@alphastone-eg.com
http://www.alphastone-eg.com/
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL2202_2017_F31272.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL2202_2017_F31272.pdf
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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.: 1955 (12-06-2017) 
Ενημερωτικό δελτίο μηνός Μαΐου 2017 σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις της ρωσικής οικονομίας καθώς και 
τις  σημαντικότερες διεθνείς εκθέσεις που πρόκειται να λάβουν χώρα τον Ιανουάριο του 2018, από το Γραφείο 
Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στη Μόσχα. 
 
Α.Π.: 1962 (12-06-2017) 
Ενημερωτικό σημείωμα οικονομικών και επιχειρηματικών ειδήσεων Αιγύπτου, τεύχος 5 (Μάιος  2017 ), από το 
Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στο Κάιρο. 
 
Α.Π.: 1970 (12-06-2017) 
Ενημερωτικό δελτίο μηνός Μαΐου 2017 (τεύχος 10), οικονομικών και επιχειρηματικών ειδήσεων για το Ιράκ, 
από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. στο Ερμπίλ της Ελληνικής Πρεσβείας στη Βαγδάτη. 
 
Α.Π.: 1979 (12-06-2017) 
Ενημερωτικό δελτίο μηνός Μαΐου 2017, επισκόπησης οικονομικών ειδήσεων και διμερών οικονομικών 
σχέσεων, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στο Βουκουρέστι. 
 
Α.Π.: 1992(12-06-2017) 
Ενημερωτικό δελτίο μηνός Μαΐου 2017, με ειδήσεις οικονομικού, εμπορικού και επιχειρηματικού 
ενδιαφέροντος, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στα Τίρανα. 
 
Α.Π.: 1993 (12-06-2017) 
Ενημερωτικό δελτίο για το μήνα Μάιο 2017, οικονομικών και επιχειρηματικών εξελίξεων Βελγίου, από το 
Γραφείο Ο.Ε.Υ. Βρυξελλών. 
 
Α.Π.: 1996 (12-06-2017) 
Κατάλογος ελληνικών εργαστηρίων που είναι αναγνωρισμένα από τις ιαπωνικές αρχές. Πλέον το σύνολο των 
ελληνικών δημοσίων και ιδιωτικών εργαστηρίων τροφίμων και ποτών που έχουν διαπιστευθεί στο Εθνικό 
Σύστημα Διαπίστευσης της χώρας μας μπορούν να κάνουν αναλύσεις οι οποίες αναγνωρίζονται ως έγκυρες 
από τα ιαπωνικά τελωνεία κατά τον εκτελωνισμό προϊόντων που εισάγονται από την Ελλάδα, από το Γραφείο 
Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στο Τόκυο. 
 
Α.Π.: 2075 (19-06-2017 
Ετήσια έκθεση για την οικονομία του Λιβάνου και την πορεία των Ελληνο-Λιβανικών οικονομικών και 
εμπορικών σχέσεων, έτους 2016, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στη Βηρυτό.  
 
Α.Π.: 2098 (20-06-2017) 
Δημιουργία οδηγού εξαγωγής τροφίμων στην Ιαπωνία. Περιέχει πρακτικές πληροφορίες για τα βήματα που 
πρέπει να ακολουθήσει ο εξαγωγέας καθώς και τρόπους προσέγγισης της αγοράς όπου αναφέρεται το 
εκτιμώμενο κόστος κάθε επιλογής. 
 Ο οδηγός είναι αναρτημένος στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.japan–greece-business.gr/trofima  και 
στο www.agora.mfa.gr, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στο Τόκυο. 

www.pcci.gr
mailto:evep@pcci.gr
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL1955_2017_F27930.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL1955_2017_F27930.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL1962_2017_F19740.pdf
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http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL1970_2017_F19805.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL1970_2017_F19805.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL1979_2017_F19880.pdf
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http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL1992_2017_F19968.pdf
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http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL1996_2017_F11797.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL2075_2017_F28131.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL2075_2017_F28131.pdf
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Α.Π.: 2167 (23-06-2017) 
Ενημερωτικό δελτίο για το διμερές εμπόριο Ελλάδας – Ρουμανίας κατά το διάστημα Ιανουαρίου – Μαρτίου 
2017 ( Στοιχεία Ρουμανικής Στατιστικής Υπηρεσίας ) – Αύξηση κατά 6% των ελληνικών εξαγωγών στην 
Ρουμανία, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στο Βουκουρέστι. 
 
Α.Π.: 2186 (26-06-2017) 
Ετήσια έκθεση 2016 της Ρουμανικής οικονομίας και ανάπτυξης των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων 
Ελλάδος - Ρουμανίας, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στο Βουκουρέστι. 
 
Α.Π.: 2239 (29-06-2017) 
Μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο οικονομικών και επιχειρηματικών ειδήσεων, τεύχος  11 ( Ιούνιος 2017 ) για το 
Ιράκ, από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. στο Ερμπίλ της Ελληνικής Πρεσβείας στη Βαγδάτη. 

www.pcci.gr
mailto:evep@pcci.gr
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http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL2167_2017_F4075.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL2186_2017_F18716.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL2186_2017_F18716.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL2239_2017_F31080.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL2239_2017_F31080.pdf
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ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ – ΗΜΕΡΙΔΕΣ 

 
Α.Π.: 1842 (30-05-2017) 
2η έκθεση για την Ελληνική γαστρονομία και τα ελληνικά προϊόντα « Greek Food Show  » 
3η έκθεση  για τον ελληνικό τουρισμό «  Grecka Panorama » 
Τόπος Διεξαγωγής  : Pge Narodowy ( Εθνικό στάδιο Βαρσοβίας- Εκθεσιακό Κέντρο ),   
                                                              Βαρσοβία - Πολωνία 
Περίοδος Διεξαγωγής : 01 – 03 Δεκεμβρίου 2017 
Πληροφορίες   : North Events 
Τηλέφωνα   : 210 9713281 
E–mail    : emanta@north-e.com   
Web-site   : www.north-e.com, www.greckapanorama.pl 
Αιτήσεις συμμετοχής μέχρι τις 31 Ιουλίου 2017. 
 
Α.Π.:1847 (30-06-2017) 
« 2030 Mega Projects Conference» Συνέδριο για τον τομέα των μεταφορών 
Τόπος Διεξαγωγής                : Κάιρο - Αίγυπτος 
Περίοδος Διεξαγωγής             : 11 – 13 Οκτωβρίου 2017  
Πληροφορίες                 : Pyramids International Group  
                                                              International Conference and Exhibition Organizers 
Τηλέφωνο                                     : + 202 262 27 471/2  
Φάξ                                                   : + 202 262 27 473 
Κινητό   : + 201 097 15 5793 
E–mail    : Rana@pyramidsfaireg.com, Ozlem@pyramidsfaireg.com 
                                                              info@megaprojectsconf.com       
Web-site   : www.pyramidsfaireg.com,  www.megaprojectsconf.com  
 
Α.Π.: 1937 (08-06-2017) 
2η  Αναπτυξιακή  έκθεση  Υπηρεσιών & Προϊόντων Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου 
Τόπος Διεξαγωγής  : Λιμάνι Μεσολογγίου - Μεσολόγγι 
Περίοδος Διεξαγωγής : 28 –31 Ιουλίου 2017 
Πληροφορίες   : Κα Πέπη Κωνσταντακοπούλου 
Τηλέφωνα   : 26310 25561, 6906667800 
E–mail    : expomes2017@gmail.com 
 
 
Α.Π.: 1982 (12-06-2017) 
8η έκθεση κακάο και σοκολάτας  « VIII Cocoa and Chocolate Showcase » 
Τόπος Διεξαγωγής  : Convention Center Lima, Lima - Peru 
Περίοδος Διεξαγωγής : 06 – 09 Ιουλίου 2017 
Πληροφορίες   : Πρεσβεία Περού ( Αθήνα ) 
Τηλέφωνα   : 210 77.92.761, 210 77.92.905 
 
Α.Π.: 1983 (12-06-2017)  
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς ενημερώνει τα μέλη του, ότι θα διεξαχθεί στις 06 
Οκτωβρίου 2017 στη Ταϊπέι ( Ταϊβάν ), διάσκεψη με θέμα τις επιχειρηματικές συνεργασίες « 2017 Taiwan 
Business Alliance Conference ». 
Δηλώσεις συμμετοχής στη διάσκεψη έως 31 Αυγούστου 2017. : 
Τηλ./Φαξ  :+886-2-8797-1777 ( Ms Huang )  
E-mail        : 2017tba@arteck.com.tw 

www.pcci.gr
mailto:evep@pcci.gr
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL1842_2017_F17206.pdf
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http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL1847_2017_F10907.pdf
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mailto:Ozlem@pyramidsfaireg.com
mailto:info@megaprojectsconf.com
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http://www.megaprojectsconf.com/
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL1937_2017_F13510.pdf
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Α.Π.: 1984 (12-06-2017) 
3η Διεθνής έκθεση συσκευασίας και Τεχνολογίας τροφίμων 
« 3rd  International Leading Exhibition of packaging, packing, printing, bakeries and food industries 
technology –Pack Africa Exhibition » 
Τόπος Διεξαγωγής  : Cairo International Convention and Exhibition Centre, 
                                                              Nasr City - Cairo 
Περίοδος Διεξαγωγής : 14 – 16  Δεκεμβρίου 2017 
Πληροφορίες   : Ms. Dalia Hegazy, Business Development 
Τηλέφωνο/Φάξ                          : +20226036739 
Κινητό   : +20101 270 0045/ +20101 270 0049 
E–mail    : info@innovafairs.com      
Web-site   : www.innovafairs.com, www.packafrica.com  
 
Α.Π.: 2017 (13-06-2017) 
24η Διεθνής  έκθεση Τιράνων  «24rd  edition of the Tirana International Fair  » 
Τόπος Διεξαγωγής  : Pallati I  Kongreseve, Εκθεσιακό κέντρο Τιράνων - Τίρανα 
Περίοδος Διεξαγωγής : 23- 26 Νοεμβρίου 2017 
Πληροφορίες   : Ilba Tomori Rumi, sales manager ( Klik Ekspo Group ) 
Τηλέφωνα   : +30 690 850 8008 ( GR ), +355 68 69 22 150 ( AL ) 
E–mail    : ilba@klikekspogroup.com  
Web-site   : www.klikekspogroup.com 
Facebook                                       : https://www.facebook.com/KlikEkspoGroup1/# 
 
Α.Π.: 2023 (13-06-2017) 
Κατάλογος διεθνών και τοπικών εκθέσεων 2017 στο Αζερμπαϊτζάν. 
 
Α.Π.: 2074 (16-06-2017) 
1η Εμπορική έκθεση « expo Aegean  - Θέρμανση , ενέργεια & σύγχρονο σπίτι » 
Τόπος Διεξαγωγής  : Λιμάνι Μυτιλήνης 
Περίοδος Διεξαγωγής : 15 – 17 Σεπτεμβρίου 2017 
Πληροφορίες   : Κ. Νίκος Γρίβας  
Τηλέφωνο   : +30 69 83 150 836 
E–mail    : hxw@otenet.gr 
Web-site   : www.expoaegean.gr  
 
Α.Π.: 2245 (29-06-2017) 
Διεθνή έκθεση τροφίμων – ποτών  « Gulfood 2018  » 
Τόπος Διεξαγωγής  : Εκθεσιακός χώρος World Center, Ντουμπάι – Ηνωμένα  
                                                             Αραβικά Εμιράτα 
Περίοδος Διεξαγωγής : 18 – 22 Φεβρουαρίου 2018 
Πληροφορίες   : Περιφέρεια Αττικής, Διεύθυνση Αγροτικής και Κτηνιατρικής 
                                                              Πολιτικής, Τμήμα Αγροτικής Πολιτικής και Προβολής της 
Τηλέφωνα   : 2132065770, 2132065771, 2132065772 
Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις της Αττικής με εξαγωγικό προσανατολισμό καλούνται να εκδηλώσουν το 
ενδιαφέρον τους έως την 31η Αυγούστου 2017 με αίτησή τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
agrotiki1@patt.gov.gr ή στο Fax της Υπηρεσίας 2132065020 ( ανυπόγραφες αιτήσεις και χωρίς την σφραγίδα 
της επιχείρησης, δεν θα γίνονται δεκτές ). 
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Α.Π.: 2246 (29-06-2017) 
Διεθνή έκθεση τροφίμων – ποτών  « Food Expo  2018  » 
Τόπος Διεξαγωγής  : Athens Metropolitan Expo, Διεθνές αεροδρόμιο « Ελ. Βενιζέλος » - Αθήνα 
Περίοδος Διεξαγωγής : 10 – 12 Μαρτίου 2018 
Πληροφορίες   : Περιφέρεια Αττικής, Διεύθυνση Αγροτικής και Κτηνιατρικής 
                                                              Πολιτικής, Τμήμα Αγροτικής Πολιτικής και Προβολής της 
Τηλέφωνα   : 2132065770, 2132065771, 2132065772 
Όσες επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος ως εκθέτες στο περίπτερο της 
Περιφέρειας να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέχρι και τις 31η Ιουλίου2017 με αίτησή τους στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση agrotiki1@patt.gov.gr ή στο Fax της Υπηρεσίας 2132065020 ( ανυπόγραφες αιτήσεις 
και χωρίς την σφραγίδα της επιχείρησης, δεν θα γίνονται δεκτές ) . 
 
Α.Π.: 2247 (29-06-2017) 
Διεθνή έκθεση τροφίμων – ποτών  « Prowein 2018  » 
Τόπος Διεξαγωγής  : Ντίσελντορφ, Γερμανία 
Περίοδος Διεξαγωγής : 18 – 20 Μαρτίου 2018 
Πληροφορίες   : Περιφέρεια Αττικής, Διεύθυνση Αγροτικής και Κτηνιατρικής 
                                                              Πολιτικής, Τμήμα Αγροτικής Πολιτικής και Προβολής της 
Τηλέφωνα   : 2132065770, 2132065771, 2132065772 
Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις της Αττικής με εξαγωγικό προσανατολισμό καλούνται να εκδηλώσουν το 
ενδιαφέρον τους έως την 19η Ιουλίου2017 με αίτησή τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση agrotiki1@patt.gov.gr 
ή στο Fax της Υπηρεσίας 2132065020 ( ανυπόγραφες αιτήσεις και χωρίς την σφραγίδα της επιχείρησης, δεν 
θα γίνονται δεκτές ) . 
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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.: 1886 (01-06-2017) 
Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής της Ε.Ε. 2017/728/ΕΕ, της Επιτροπής της 20ης Απριλίου 2017, για την 
τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης 2013/92/ΕΕ για την επιτήρηση, τους φυτοϋγειονομικούς ελέγχους 
και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για τα υλικά ξύλινων συσκευασιών που χρησιμοποιούνται σήμερα για τη 
μεταφορά συγκεκριμένων εμπορευμάτων καταγωγής Κίνας. 
 
Α.Π.:1936 (08-04-2017) 
Εγκύκλιος της Γενικής Δ/νσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. – Διεύθυνση Τελωνειακών Διαδικασιών Τμήμα Γ΄, 
αναφορικά με την τήρηση αρχείου υποστηρικτικών της διασάφησης εξαγωγής εγγράφων στις περιπτώσεις 
εφοδιασμού πλοίων και αεροσκαφών. 
 
Α.Π.: 1966 (12-06-2017) 
Ενημέρωση και εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2017/786 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για 
την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011 όσον αφορά τους ορισμούς του ιχθυάλευρου και του 
ιχθυελαίου. 
Συγκεκριμένα τα παραρτήματα Ι και Χ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011 τροποποιούνται σύμφωνα με το 
παράρτημα του παρόντος, ο οποίος αρχίζει να ισχύει από τις 29-05-2017. 
 
Α.Π.: 1967 (12-06-2017) 
Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής της Ε.Ε. 2017/800, 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. 
Συγκεκριμένα τα παραρτήματα Ι και ΙΙ της απόφασης 2009/821/ΕΚ τροποποιούνται σύμφωνα με το 
παράρτημα της παρούσας. 
 
Α.Π.: 1968 (12-06-2017) 
Έγγραφο της Επιτροπής της Ε.Ε. υπ αριθμ. 1012727/24-02-2017, με το οποίο η Επιτροπή της Ε.Ε. εφιστά την 
προσοχή στις μετακινήσεις μελισσών εντός και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενόψει της μελισσοκομικής 
περιόδου και λόγω της εμφάνισης του μικρού κανθάρου των κυψελών ( Aethina tumida ) στην Ιταλία ( 
Καλαβρία ). 
 
Α.Π.: 1973 (12-06-2017) 
1. Διορθωτικό στο κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 206/2010 της Επιτροπής, της 12ης Μαρτίου 2010, για τον καθορισμό 
καταλόγων τρίτων χωρών, περιοχών ή τμημάτων τους από τις οποίες επιτρέπονται οι εισαγωγές στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση ορισμένων ζώων και νωπού κρέατος, καθώς και των απαιτήσεων κτηνιατρικής 
πιστοποίησης. 
2. Διορθωτικό στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 196/2013 της Επιτροπής, της 7ης Μαρτίου 2013, για την 
τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 206/2010 όσον αφορά την προσθήκη της 
Ιαπωνίας στον κατάλογο τρίτων χωρών και περιοχών αυτών από τις οποίες επιτρέπεται η εισαγωγή 
ορισμένων ειδών νωπού κρέατος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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Α.Π.: 1974 (12-06-2017) 
Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2017/862, 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 στο Τουρκμενιστάν, για την τροποποίηση του παραρτήματος Ι 
της απόφασης 93/195/ΕΟΚ ως προς την καταχώριση του Τουρκμενιστάν και για την τροποποίηση του 
παραρτήματος Ι της απόφασης 2004/211/ΕΚ ως προς την καταχώριση του Τουρκμενιστάν στον κατάλογο 
των τρίτων χωρών και των περιοχών τους από τις οποίες εγκρίνονται εισαγωγές ζώντων ιπποειδών και 
σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων ιπποειδών στην Ένωση.  
 
Α.Π.: 1975 (12-06-2017) 
Εκτελεστική απόφαση (EE) 2017/888 της Επιτροπής Ε.Ε., για την τροποποίηση της απόφασης 2003/467/ΕΚ 
όσον αφορά το καθεστώς της επίσημα απαλλαγμένης από την φυματίωση περιφέρειας για την Umbria της 
Ιταλίας και το καθεστώς της επίσημα απαλλαγμένης από την ενζωοτική λεύκωση των βοοειδών για την 
Πολωνία, για την τροποποίηση της απόφασης 2004/558/ΕΚ όσον αφορά την αναγνώριση της Γερμανίας ως 
απαλλαγμένης από την λοιμώδη ρινοτραχειΐιδα των βοοειδών, και για την τροποποίηση της απόφασης 
2008/185/ΕΚ όσον αφορά την αναγνώριση ορισμένων περιφερειών της Πολωνίας ως απαλλαγμένων από την 
νόσο του Aujeszky και την έγκριση του προγράμματος εκρίζωσης της νόσου του Aujeszky για την περιφέρεια 
Veneto της Ιταλίας. 
 
Α.Π.: 1976 (12-06-2017) 
Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής της Ε.Ε. 2017/780, της Επιτροπής της Ε.Ε., για την τροποποίηση του 
παραρτήματος 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.: 1977 (12-06-2017) 
Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής της Ε.Ε. 2017/887/ΕΕ, σχετικά με μέτρα για την πρόληψη της 
εισαγωγής στην Ένωση του ιού του αφθώδους πυρετού από την Τυνησία και με την τροποποίηση της 
εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2017/675. 
Η Τυνησία κοινοποίησε στις 28 Απριλίου 2017 την επιβεβαίωση εστίας αφθώδους πυρετού οροτύπου Α στο 
έδαφός της. Τα ίδια μέτρα προστασίας που εφαρμόζονται στην Αλγερία θα πρέπει, συνεπώς, να εφαρμόζονται 
και στην Τυνησία. Συνεπώς, η εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2017/675 τροποποιείται αναλόγως, σύμφωνα με το 
άρθρο 1 της παρούσας. 
 
Α.Π.: 1990 (12-06-2017) 
Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής της Ε.Ε. 2017/819, για την τροποποίηση του παραρτήματος 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.: 2003 (12-06-2017) 
Εγκύκλιος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, διευκρινήσεις σχετικά με τα μέτρα 
προστασίας για την εισαγωγή στην κοινότητα ξύλινων μέσων συσκευασίας και άλλων αντικειμένων. 
 
Α.Π.: 2015 (13-06-2017) 
Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής της Ε.Ε. 2016/2002, για την τροποποίηση του παραρτήματος Ε της 
οδηγίας 91/68/ΕΟΚ του Συμβουλίου, του παραρτήματος ΙΙΙ της απόφασης 2010/470/ΕΕ της Επιτροπής και 
του παραρτήματος ΙΙ της απόφασης 2010/472/ΕΕ της Επιτροπής για το εμπόριο και τις εισαγωγές στην 
Ένωση αιγοπροβάτων και σπέρματος αιγοπροβάτων σε σχέση με τους κανόνες πρόληψης, καταπολέμησης και 
εξάλειψης ορισμένων μεταδοτικών σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών. 
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Α.Π.: 2016 (13-06-2017) 
Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής της Ε.Ε. 2017/977, 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.: 2027 (13-06-2017) 
Διευκρινίσεις σχετικά με την επιτήρηση, τους φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και τα μέτρα που πρέπει να 
ληφθούν για τα υλικά ξύλινων συσκευασιών που χρησιμοποιούνται σήμερα για τη μεταφορά συγκεκριμένων 
εμπορευμάτων καταγωγής Κίνας. 
 
Α.Π.: 2085 (19-06-2017) 
Ενημερωτική εγκύκλιος, από τη Διεύθυνση Υγείας των Ζώων – Τμήμα Εισαγωγών Εξαγωγών & 
Ενδοενωσιακού Εμπορίου Ζώντων Ζώων & Τροφίμων, όσον αφορά τις απαιτήσεις για τη μετακίνηση σκύλου 
και γάτας στη Βραζιλία. 
 
Α.Π.: 2155 (22-06-2017) 
Οδηγίες εφαρμογής της αριθμ. ΔΤΔ Α 1181957 ΕΞ 2016/09-12-2016 ( ΦΕΚ Β΄ 4092/20-12-2016/ ΑΔΑ : 
7ΦΖΜΗ-265 ) Κοινής Υπουργικής Απόφασης των συναρμόδιων Υπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, με θέμα « Τελωνειακές διαδικασίες για τις ταχυδρομικές 
αποστολές μέσω του Φορέα Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας ». 
 
Α.Π.: 2211 (27-06-2017) 
Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής 2017/801/ΕΕ της 8ης Μαΐου 2016, «σχετικά με την τροποποίηση της 
εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2016/715, για τον καθορισμό μέτρων σχετικά με ορισμένους καρπούς 
καταγωγής ορισμένων τρίτων χωρών με σκοπό την αποτροπή της εισαγωγής και της εξάπλωσης του 
επιβλαβούς οργανισμού Phullosticta citricarpa ( Mc Alpine ) Van der Aa στην Ένωση». 
 
Α.Π.: 2248 (29-06-2017) 
Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής 2006/766/ΕΚ της Επιτροπής της Ε.Ε., καθώς και η Εκτελεστική 
Απόφαση 2017/1089/ΕΕ της Επιτροπής της Ε.Ε., για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ της απόφασης 
2006/766/ΕΚ όσον αφορά τη συμπερίληψη της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, της 
Γεωργίας και της Δημοκρατίας του Κιριμπάτι στον κατάλογο τρίτων χωρών και εδαφών από τα οποία 
επιτρέπονται οι εισαγωγές ορισμένων αλιευτικών προϊόντων που προορίζονται για κατανάλωση από τον 
άνθρωπο. 
 
Α.Π.: 2249(29-06-2017) 
Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής της Ε.Ε. 2017/1139, για την τροποποίηση του παραρτήματος της 
εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2017/247 για ορισμένα μέτρα προστασίας σχετικά με την εκδήλωση εστιών 
υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών σε ορισμένα κράτη μέλη. 
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